


 

 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 
 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จ านวน จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือ 
ชี้ชวน และความเส่ียงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับ 
ผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรทจะลงทุนครั้งแรก คือ รายได้สุทธิ
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจนถึงวันส้ินสุดสัญญา
สัมปทาน ความไม่แน่นอนของจ านวนรายได้ค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนเข้าซื้อรายได้สุทธิแล้ว กองทุนต้องรับ
ความเส่ียงเกี่ยวกับรายได้สุทธิเอง โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิ 

 กองทุนจะลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับรายได้สิทธิดังกล่าว นับจากวันที่การซื้อขาย
รายได้สุทธิเสร็จสมบูรณ์ และจะส้ินสุดลงในวันส้ินสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม 52  75 ดังนั้น 
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ 
โดยมูลค่าที่ลดลงในแต่ละปีอาจเป็นจ านวนที่ไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อ
ส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่ าว 
ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้ 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการ 
หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล
เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
 

จัดตัง้และจัดการโดยบริษัทจดัการหลักทรัพย์กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
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ค าจ ากดัความ 

กฎหมายหลักทรัพย ์ : พรบ. หลักทรัพย์ ประกาศ กลต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ กลต.และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน 
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ ค าส่ัง และเอกสารอื่นซึ่งมี
ผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจของพรบ. หลักทรัพย์ และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 

กรุงเทพธนาคม : บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย และอยู่ภายใต้
การควบคุมของกทม. 

กลุ่มบุคคลเดียวกัน : กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 
7.4.7 ข้อ 1 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” 

กองทุน : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

การประเมินค่า : การค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุน สิทธิ
สัมปทาน เงื่อนไขและข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ 
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ส ารวจทรัพย์สินของกองทุนตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 

การลงทุนในทรัพย์สินรอง : การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ หรือหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่ 
กลต. หรือส านักงานคณะกรรมการ กลต. จะอนุญาตหรือประกาศให้ลงทุนได้ 

การลงทุนในทรัพย์สินหลัก : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

การเสนอขายครัง้แรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป  

กิจการโครงสร้างพื้นฐาน : กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งประกอบไป
ด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนนทางพิเศษ หรือทาง
สัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือน้ าลึก (ช) โทรคมนาคม (ซ) 
พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการน้ า หรือการชลประทาน และ (ญ) 
ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความ
รุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย หรือกิจการอื่นใดตามที่ กลต. จะได้ก าหนด
แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการด าเนินการเพื่อประโยชน์หรือ
ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด 
หรือมีเขตอ านาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 
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กทม. : กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลรับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของกรุงเทพมหานคร  

กลต. : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจัดการ 

: ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งก าหนดความสัมพันธ์ 
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
จะได้ท าขึ้นระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทนุ  : คณะบุคคลซึ่งท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจัดการกองทุน : โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดจนโครงการที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

โครงการรถไฟฟ้าทีก่ าหนด : โครงการดังต่อไปนี้: (ก) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต–คูคต) (ข) รถไฟฟ้าสายสี
เขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) (ค) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สนามกีฬาแห่งชาติ-ยศเส) 
(ง) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (คูคต-ล าลูกกา) (จ) รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สมุทรปราการ-
บางป)ู (ฉ) สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวและ (ช) สัญญาต่อ
อายุสัญญาสัมปทาน (หากมี) ทีบ่ีทีเอสซี บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือได้เข้าท า
หรือเป็นเจ้าของ และ/หรือจะได้เข้าท าหรือเป็นเจ้าของในอนาคต  

ค่าใช้จา่ย O&M : ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษี
ศุลกากร อากรแสตมป์ ภาษีอื่นใด ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน และค่าธรรมเนียมรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินคดีที่บีทีเอสซีก่อขึ้นอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
(รวมถึงความเสียหายเกี่ยวกับการฟ้องคดีความที่เป็นผลมาจากการด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก) ภายหลังวันที่
ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น โดยไม่รวม (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน
หรือสินเชื่ออื่นใดที่บีทีเอสซีต้องใช้ (ข) ภาษีนิติบุคคลของบีทีเอสซี และความรับ
ผิดในทางภาษีอื่นใดอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบีทีเอสซี (ค) 
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ 
(นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องของบีทีเอสซีซึ่งมีการใช้และ
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักซึ่งมีการปันส่วนค่าใช้จ่ายกันระหว่างระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักและทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ) และ (ง) ค่าใช้จ่ายที่บีทีเอส
ซีจะต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม 

ค่าใช้จา่ย O&M ประมาณการ : งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ส าหรับเดือนที่เกี่ยวข้อง หารด้วย จ านวนวันของ
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รายวัน เดือนที่เกี่ยวข้องนั้น โดยเศษสตางค์ที่เกิดขึ้นจากการค านวณดังกล่าว ให้น ามา
ปรับในวันสุดท้ายของเดือน 

ค่าตอบแทนพเิศษ : ค่าตอบแทนที่กองทุนตกลงจ่ายให้แก่บีทีเอสซีตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิเพื่อเป็นการจูงใจในการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ในอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.8.5 ข้อ 9 “ค่าตอบแทนพิเศษ” 

งบประมาณค่าใชจ้่าย O&M : งบประมาณค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบีทีเอสซีซึ่งแสดงค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ
การส าหรับปีหน่ึงๆ ซึ่งบีทีเอสซีต้องจัดส่งตามความที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิและทีก่องทุนอนุมัติ 

จ านวนเงินทุนจดทะเบยีน : จ านวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้งกองทุน และน าไปจด
ทะเบียนเป็นกองทรัพย์สินไว้กับส านักงานคณะกรรมการกลต. 

ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.5 ข้อ 3 “การก าหนดราคาเสนอขาย
สุดท้าย” 

ซีอาร์ซ ี : บริษัท Changchun Railway Vehicles 

ซีเมนส์ : ซีเมนส์ ลิมิเต็ด (Siemens Limited) 

ตลาดหลักทรัพย ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน : ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง 
ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการได้มาซึ่ง 

(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ข) สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(จ) หุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ไม่ว่าจะ
เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 
ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 

5. มีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 72 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้นและเกินกว่าร้อยละ 72 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น  

และ 

(ฉ) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นตามที่ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ 
กลต. และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้ประกาศก าหนดแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

ทรัพย์สินของกองทุน : ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรก : ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ซึ่งได้แก่ รายได้สุทธิจากบีทีเอสซี ในส่วนที่
เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักซึ่งกองทุนจะได้มาใน
ครั้งแรก ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนท่ี 1 หัวข้อ 5.1 “ภาพรวมของกองทุน” 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนเพิ่มเตมิ : ทรัพย์สินที่กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้มาหรือลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
หรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง) ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

ทรัพย์สินท่ีไม่ได้ซื้อ : ทรัพย์สิน รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือผลประโยชน์ของบีทีเอสซี 
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง) หุ้นในบีเอสเอสและหุ้นในบริษัท วีจีไอ โกลบอล 
มีเดีย จ ากัด (มหาชน) สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงระยะยาว และสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวกับ
โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) สายช่องนนทรี-สะพานกรุงเทพ (ช่องนนทรี 
ราชพฤกษ์) แต่ไม่รวมถึงรายได้สุทธิ 

นายทะเบยีน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในส่วนท่ี 1 หัวข้อ 1.4 
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม และมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุน 

บัญชีรายได้ของกองทุน : บัญชีธนาคารของกองทุนที่เปิดไว้เพื่อรับรายได้สุทธิ 

บีทีเอสจ ี : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (BTS Group Holdings Public 
Company Limited) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี ถือหุ้นร้อยละ 97.46 ของ
หุน้ท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี 

บีทีเอสซ ี : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit 
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System Public Company Limited) ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

บีเอสเอส : บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัด 

บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง : บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ทน. 1/2554 ตามที่ก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 
2.1 “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” 

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

: ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปและ/หรือใบ
ค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี
(แล้วแต่กรณี) 

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทัว่ไป 

: ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) ส าหรับผู้จอง
ซื้อทั่วไปพร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC)และแบบประเมิน
ระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการ
ก าหนดหรือยอมรับ  

ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ
หรือบีทีเอสจี 

: ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) ส าหรับผู้จอง
ซื้อพิ เศษหรือบีที เอสจีพร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC)และแบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตาม
แบบฟอร์มที่บริษัทจัดการก าหนดหรือยอมรับ  

ประกาศ ทน. 1/5224 : ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 1/5224 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม 
5224 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทน. 4/5226 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) ลงวันท่ี 56 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 5226 
จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 5226) 

เป้าหมายรายไดค้า่โดยสารสุทธิ
ประจ าป ี

 เป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีท่ีบีทีเอสซีมีหน้าที่ต้องจัดท าและน าส่ง
แก่กองทุนในแต่ละรอบปีบัญชี โดยแสดงรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับส าหรับรอบปีบัญชีนั้น 

ผู้จองซื้อทัว่ไป : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ  7.4.1“ประเภทและคุณสมบัติของ 
ผู้ลงทุน” 

ผู้จองซื้อพเิศษ : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.1 “ประเภทและคุณสมบัติของ 
ผู้ลงทุน” 

ผู้จัดการกองทุน : ผู้จัดการกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สน. 31/5224 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 52 สิงหาคม 5224 ซึ่งมีหน้าที่
ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ ผู้จัดการ
กองทุนยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด
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ไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหนว่ย
ลงทุนในประเทศ 

: ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Bookrunner) 
ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 7.7.7 “บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงผู้จัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี)  
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์
หรือการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งจะท าหน้าที่จัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ กลต.  ว่าด้วยคุณสมบัติของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 
1 หัวข้อ 1.3 “ผู้ดูแลผลประโยชน”์ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในส่วนที่  1 หัวข้อ 7.3.5 “ข้อก าหนดการ 
จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

ผู้ลงทุนต่างด้าว : ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว อันได้แก่  

(1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 

(5) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (5) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม 
(1) หรือ (5) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) หรือ 

(2) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (5) (3) หรือ (4) หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคคลตาม (1) (5) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด
ในนิติบุคคลนั้น 

ผู้สนับสนุน : บีทีเอสจี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี 

ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน : บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จ าหน่ายหน่วย
ลงทุน 

ผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต.ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม 



ค ำจ ำกัดควำม กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

vii 
 

พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

พรบ. หลักทรัพย์  : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 5232 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนหักด้วยหนี้สิน ซึ่งค านวณตามวิธีการที่ก าหนด
ไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 7.10.1 “การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
และมูลค่าของหน่วยลงทุน” 

มูลค่าของหน่วยลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ ณ ส้ินสุด
วันค านวณมูลค่าหน่วยลงทุน 

รัฐบาล : รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑล 

: บริการขนส่งสาธารณะใดๆ ที่เป็นทางเลือกแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการ
เดินทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งหมายความถึงจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

: ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งได้แก่รถไฟฟ้าบนทางวิ่งยกระดับสองสายคือสาย
สุขุมวิทและสายสีลม ทั้งในส่วนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย (ที่รู้จักเป็นการท่ัวไปว่า 
สายสีเขียว) ซึ่งให้บริการเดินรถเหนือพื้นที่บางส่วนของถนนสาธารณะสายหลัก
ของใจกลางกรุงเทพมหานคร 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยาย 

: ส่วนต่อขยายจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งขณะนี้มี
บีทีเอสซี เป็นผู้ให้บริการ ด าเนินการและบ ารุงรักษาแก่กรุงเทพธนาคม ซึ่ง
ครอบคลุมส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 5.5 กิโลเมตร จากสถานีสะพานตาก
สินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทระยะทาง 2.52 กิโลเมตร จาก
สถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง และส่วนต่อขยายสายสีลมระยะทาง 2.3 กิโลเมตร
ตามถนนเพชรเกษม จากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้า 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก 

: ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 53.2 
กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานี
อ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.2 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึง
สถานีสะพานตากสิน 

ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.5 ข้อ 4 “ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน” 

รายได้คา่โดยสารสุทธ ิ  รายได้ค่าโดยสารทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุด
อายุสัญญาสัมปทาน หักด้วยค่าใช้จ่าย O&M 
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รายได้สุทธ ิ : รายได้ค่าโดยสารทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก นับจากวนัที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุด
อายุสัญญาสัมปทานหักด้วยค่าใช้จ่าย O&M ทั้งนี้ รายได้สุทธิรวมถึงเงินที่
ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่ตัดสินให้แก่บีที
เอสซี รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่งบีทีเอสซีมีสิทธิได้รับที่เกิดขึ้นจาก
หรือเกี่ยวกับรายได้สุทธิ และสัญญาสัมปทานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (แต่ไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิใน
การได้รับเงินท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นไม่ว่า
การเรียกร้องเงินหรือการได้รับเงินดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ท าการซื้อ
ขายเสร็จสิ้น)  

รายได้สุทธิรายวัน : รายได้สุทธิของวันใดวันหนึ่ง (นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น) หลังจากการ
หักค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน 

เรื่องสงวนไว ้ : ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ 
ค ายินยอมให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่า
จะไม่กระท าการ (Negative Undertaking)”  

วันจดทะเบียนกองทุน : วันที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมโดยชอบกับ ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. และมีการจัดตั้งกองทุนตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ 
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมใน ส่วนท่ี 1 หัวข้อ 7.4.4 “การจดทะเบียน
กองทุน” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น 

วันท าการ : วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ 

วันท าการของคู่สัญญา : วันเปิดท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (อันนอกเหนือ 
ไปจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการหรือบีทีเอสซี) 

วันท่ีท าการซื้อขายเสร็จสิ้น : วันตามที่ก าหนดในส่วนท่ี 1 หัวข้อ 3.9.1 “สรุปสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ” 

วี จี ไอ : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ ากัด (จ ากัด) 

วันส้ินสุดอายุสัญญาสัมปทาน : วันท่ี 4 ธันวาคม 5275 ซึ่งเป็นวันท่ีสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลง 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

สัญญาโครงการ : (ก) สัญญาสัมปทาน 
(ข) สัญญาซ่อมบ ารุง 
(ค) สัญญาระบบสัญญาณ ฉบับลงวันที่ 55 กุมภาพันธ์ 5220 ระหว่างบีทีเอสซี 

และบอมบาร์เดียร์ และ 
(ง) สัญญา BSS 

สัญญาซ่อมบ ารุง : สัญญาบ ารุงรักษา ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 5247 ระหว่างบีทีเอสซี และ 
ซีเมนส์ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
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สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ : สัญญาที่จะเข้าท าระหว่างบีทีเอสซี และกองทุน เกี่ยวกับการโอนรายได้สุทธิ
ให้แก่กองทุน 

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน 

: สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะท าขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและนายทะเบียน 

สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน ์ : สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่จะท าขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ก่อนการเสนอขายครั้งแรก 

สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อม
บ ารุงระยะยาว 

: สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส่วนต่อขยาย และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (เมื่อ
สัมปทานภายใต้สัญญาสัมปทาน ส้ินอายุ) ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 5222 
ระหว่างกรุงเทพธนาคมในฐานะผู้บริหารระบบ และบีทีเอสซี  ในฐานะ 
ผู้ให้บริการ 

สัญญาสัมปทาน : สัญญาสัมปทานฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 5232 ซึ่งท าขึ้นระหว่าง กทม. และบีที
เอสซี เกี่ยวกับสัมปทานการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก ตลอดจนสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอายุสัมปทานเป็นเวลา 30 ปีนับ
จากวันเริ่มด าเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 5245 และส้ินสุดลงใน 
วันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานเว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

สัญญา BSS : สัญญาให้บริการ BSS Card Scheme ฉบับลงวันท่ี 53 กุมภาพันธ์ 5222 เกี่ยวกับ
การด าเนินการให้บริการบัตรสมาร์ทการ์ด ระหว่างบีทีเอสซีและบีเอสเอส 

ส านักงานคณะกรรมการ กลต. : ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

หนังสือชี้ชวน : หนังสือชี้ชวนส าหรับการเสนอขายครั้งแรกของหน่วยลงทุน 

หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. : หนังสือบอกกล่าวสองฉบับที่บีทีเอสซีและบริษัทจัดการร่วมกันออกไปยัง กทม.
ซึ่งบีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่ท าการเพิกถอน กล่าวคือ 1. หนังสือบอกกล่าวเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน และ 5. หนังสือบอกกล่าว
เกี่ยวกับการแจ้งให้กองทุนเป็นตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีเพื่อการใช้
สิทธเิข้ารับโอนสัญญาสัมปทาน (Step In Right) 

หุ้นกู้บีทีเอสซ ี : หุ้นกู้ของบีทีเอสซี ครั้งที่ 1/5225ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 5222 ชุดที่ 5 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี 5226 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 5227 ชุดที่ 4 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 5228 และ ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 5229 

เอกสารธุรกรรม : 1) สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

5) สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

3) สัญญาจ าน าหุ้น 
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4) สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 

2) สัญญาสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 

6) หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม.และ 

7) สัญญาโอนสิทธใินบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ที่มีเงื่อนไข  

เอกสารประกอบในการขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน 

: เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
หัวข้อ 7.4.5 ข้อ 10 “เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน” 

การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใด ๆ ในโครงการจัดการกองทุนนี้ เป็นการอ้างถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือประกาศนั้นท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว 
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ส่วนที่ 1 สว่นสรุปข้อมูลส าคญั 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 กองทุน 

1.1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

1.1.2 ชื่อโครงการจัดการ 
(ภาษาองักฤษ)  

BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 

1.1.3 ชื่อย่อกองทุน BTSGIF  

1.2 บริษัทจดัการ 

1.2.1 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

1.2.2 ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 

1.2.3 โทรศัพท ์ 0-2674-6488 

1.2.4 โทรสาร 0-2679-5996 

1.1 ผู้ดูแลผลประโยชน ์

1.3.1 ชื่อ ธนาคาร สแตนดาร์ดชารเ์ตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

1.3.2 ที่อยู ่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

1.3.3 โทรศัพท ์ 0-2724-5047  

1.3.4 โทรสาร 0-2724-5051  

1.4 นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

1.4.1 ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

1.4.2 ที่อยู ่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

1.4.3 โทรศัพท ์ 0-2229-2888 

1.4.4 โทรสาร 0-2359-1259 
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1.5 ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

1.5.1 ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

1.5.2 ที่อยู่ ชั้น 6, 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภัทร 1 

525/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

1.5.3 โทรศัพท์ 0-5302-9000 

1.5.4 โทรสาร 0-5302-9239 

1.1 ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน  

1.6.1 ประเภทกองทนุ เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป
ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.6.2 วัตถุประสงคข์องกองทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยน า
เงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้
ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทน
การลงทุนให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสามารถบรรลุการสร้าง
ผลตอบแทนการลงทุนต่อหน่วยลงทุนที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อัตราที่น่าพอใจ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือ
ตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้ 

1.6.3 อายุกองทนุ ไม่มีก าหนดอาย ุ

1.1 จ านวนเงนิทุนโครงการ 

1.7.1 จ านวนเงนิทุน 60,192,500,000 บาท – 65,210,400,000 บาท โดยจ านวนเงินทุน
ของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคา
เสนอขายเบื้องต้น 

1.1 มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ าในการจองซื้อ 

1.8.1 มูลค่าทีต่ราไว้ของหนว่ย
ลงทนุ 

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุจะเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้าย 

1.8.2 จ านวนหนว่ยลงทุน 2,788,000,000 หน่วย 
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1.8.3 ประเภทหน่วยลงทนุ ระบุชื่อผู้ถือ 

1.8.4 ช่วงราคาเสนอขายหนว่ย
ลงทนุเบื้องตน้ 

10.40 บาท – 10.80 บาท ต่อหน่วย 

1.8.5 จ านวนหนว่ยลงทุนขั้น
ต่ าของการจองซื้อ 

2,000 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 100 หน่วย 

1.1 ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปนัผลและการคืนเงินลงทนุ 

1.9.1 ชนดิหน่วยลงทนุ มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ 

1.9.2 L;1.8.2 สิทธิประโยชน์  และ 
นโยบายการจ่ายเงนิปนั
ผลและการคืนเงนิลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระท า
ได้เป็นครั้งคราวในรูปของการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนด้วย
การลดทุนตามที่โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ให้
กระท าได้ 

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 
ครั้งต่อปี ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่
ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ว 

กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกินใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในหัวข้อ 7.2 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

1.11 ลักษณะของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

ลักษณะของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติ อาจลงทุนในหน่วยลงทุน
ได้ และไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มิใช่นักลงทุน
สถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจด
ทะเบียนตามพรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์
ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ กองทุนมิได้จดและจะไม่มี
การจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พรบ. บริษัทลงทุน
ของสหรัฐฯ และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พรบ. บริษัท
ลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว การเสนอขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบ
หน่วยลงทุน  ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือ 
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ผู้มี ภูมิล า เนาในสหรัฐอเมริกาหรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกา  
ไม่สามารถด าเนินการได้แต่อย่างใด  เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบาง
ประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย หรือขายหน่วยลงทุนใน
สหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” 
ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของพรบ. หลักทรัพย์ของ
สหรัฐฯ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ (1) บุคคลซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่
นิยามไว้ในกฎ 144 A ของพรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื้อที่
มีคุณสมบัติ” ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ 
พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกา 
โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S 
ของพรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ 

หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 7.4.7  “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “วิธีการโอนหน่วย
ลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การ
ยอมรับค ารับรอง และให้ความตกลงบางประการ 

1.11 รายชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลบางประการเกี่ยวกับ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการจัดตั้งกองทุนเป็น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

รายช่ือผู้ถือหน่วย หน่วยลงทุนท่ีออกภายหลัง 
การจัดตั้งกองทุน 

 จ านวนหน่วยลงทุน  ร้อยละ 

ผู้สนับสนุน    

บริษัท บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 1,929,000,000   33.33 

ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor    

Capital Research and Management Company 383,000,000  6.62 

เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด และบริษัทย่อย 300,888,800  5.20 

Schroder Investment Management (Singapore) Limited 290,000,000  5.01 

ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor รายอื่น 1,359,511,200  23.49 

ผู้จองซื้อพิเศษท่ีมิใช่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor 754,600,000  13.04 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ัวไป  771,000,000  13.32 

รวม 5,788,000,000  100 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุน 

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในหัวข้อ 3.4 “ผู้สนับสนุน” 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors 

การจองซื้อหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor 

ส่วนหนึ่งของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor แต่ละรายได้เข้าท า
สัญญาลงทุนในหน่วยลงทุน (Cornerstone Investment Agreement) เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนรวมเป็นจ านวน 
2,333,400,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขาย
หน่วยลงทุน (International Purchase Agreement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายที่ต่างประเทศ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายในประเทศ และการจองซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้สนับสนุน และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นผลส าเร็จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาก่อนส้ิน
การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor อาจจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม มิได้ท าการจองซื้อและ
ช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งได้ตกลงว่าจะจองซื้อนั้น การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ จะด าเนินต่อไป และผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนยังคงต้องซื้อและช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor ไม่มีข้อห้ามในการขายหน่วยลงทุน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investor 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 5494 และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในปี 5225 โดยมีชื่อย่อว่า “BLA” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมถึงนิปปอน ไลฟ์ (Nippon Life) และธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นน าในประเทศไทย ซึ่ง
ให้บริการประกันชีวิตอย่างครบวงจร ท้ังนี้ เมื่อสิ้นปี 5222 บริษัทมีสินทรัพย์เท่ากับ 145,787 ล้านบาท 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“กรุงไทย-แอกซ่า”) เป็นบริษัทประกันชีวิต ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี 5240 กรุงไทย-แอกซ่าได้อาศัยความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองรายของบริษัท ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) และกลุ่มบริษัทแอกซ่า กรุงไทย-แอกซ่าเป็นบริษัทประกัน
ชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ซึ่งมีตัวแทนในประเทศไทยมากกว่า 50,000 ราย และเป็นบริษัทประกัน
ชีวิตอันดับที่ 3 ในประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยสมาคมประกันชีวิตไทย 

http://www.krungthai-axa.co.th/
http://www.krungthai-axa.co.th/
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ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐที่ส าคัญในประเทศไทย ซึ่งด าเนินงานมากว่าครึ่งศตวรรษ โดยธนาคารมี
ยุทธศาสตร์ที่จะเป็น “ธนาคารแสนสะดวก” (Convenience Bank) ส าหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
ลูกค้าธุรกิจ SME ลูกค้าธุรกิจภาครัฐ และลูกค้าธุรกิจสถาบัน ธนาคารมีลูกค้ามากกว่า 10 ล้านรายซึ่งใช้บริการผ่าน
สาขาของธนาคารมกกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ 

กลุ่มบริษัทแอกซ่าเป็นกลุ่มธุรกิจชั้นน าของโลกในด้านการประกันภัย การคุ้มกันทางการเงิน และการจัดการ
ทรัพย์สิน ซึ่งมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส และได้รับการจัดอันดับใน Fortune Global 500 แอกซ่ามีลูกค้าผู้
ถือกรมธรรม์มากกว่า 100 ล้านรายในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก 

บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 5482 โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยแห่งแรก 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลชีวิตคนไทย และมอบประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและสังคมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยต่อเนื่อง 

เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด 

เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิเต็ด และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “เอไอเอ”) ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทประกันชีวิตจดทะเบียนท่ีใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งด าเนินธุรกิจใน 16 ตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เอไอเอไว้วางรากฐานในภูมิภาค
นี้มาเป็นระยะเวลากว่า 90 ปี และ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 5222 เอไอเอมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 119,200 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เอไอเอด าเนินธุรกิจในฮ่องกง ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลี ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และศรีลังกา และได้ร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย เอไอเอ กรุ๊ป ลิมิ
เต็ด จดทะเบียนบนกระดานหลัก (Main Board) ของ Stock Exchange of Hong Kong Limited โดยมีรหัส
หลักทรัพย์คือ “1599” 

Azentus Global Opportunities Master Fund Limited 

Azentus Global Opportunities Master Fund Limited (“กองทุน Azentus”) เป็นบริษัทแบบจ ากัดความรับผิดใน
หมู่เกาะเคย์แมน โดยกองทุน Azentus เป็นกองทุนประเภท Asia-research focused absolute return และมีที่
ปรึกษาการลงทุน คือ Azentus Capital Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในฮ่องกง  

Capital Research and Management Company 

กองทุน Capital Income Builder เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Capital 
Research Global Investors ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน Capital Research and Management Company 

กองทุน SMALLCAP World Fund Inc. เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย Capital 
Research Global Investors และ Capital World Investors ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน Capital Research and 
Management Company 
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กองทุน American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization เป็นทรัสต์ที่แมสซาชูเซตส์ และ
บริหารจัดการโดย Capital Research Global Investors ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน Capital Research and 
Management Company 

Cheyne Capital Management (UK) LLP 

Cheyne Capital Management (UK) LLP (“Cheyne Capital”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดย Jonathan Lourie 
(ประธานกรรมการบริหาร) และ Stuart Fiertz (ประธาน) ภายหลังจากที่ทั้งคู่ร่วมงานกันมา 9 ปีที่ Morgan Stanley 
โดย Chris Goekjian (เดิมด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนก Global Fixed Income ของธนาคาร Credit Suisse’s) มา
ร่วมงานโดยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการลงทุนในเดือนเมษายน 2552 

Cheyne Capital เป็นหน่ึงในผู้บริหารการจัดการลงทุนทางเลือกอันดับต้นๆ ของยุโรปโดย AUM และมีสินทรัพย์สุทธิ
ประมาณ 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจ านวนดังกล่าว ได้ลงทุนในกองทุนประเภท Hedge Fund เป็นจ านวน 4.8 
พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีหุ้นส่วน 150 คน และพนักงาน 

Cheyne Capital มีความเชี่ยวชาญหลักในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงด้าน เดรดิตบริษัท (corporate credit) หนี้
อสังหาริมทรัพย์ (real estate debt) การลงทุนตามสถานการณ์ (event driven) หุ้นกู้แปลงสภาพ และกลยุทธ์
ทางด้านทุน 

กองทุน Cheyne European Event Driven Fund LP เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน โดยมุ่งเน้นที่กล
ยุทธ์การลงทุนตามสถานการณ์ (event driven) ซึ่งรวมถึงด้าน Merger Arbitrage, Special Situation Equities, 
Capital Structure Arbitrage และ Stressed and Distressed Credit 

กองทุน Cheyne Equity Fund LP ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ short และ long ซึ่งมุ่งที่จะให้ได้รับผลตอบแทนซึ่งได้
พิจารณาถึงความเส่ียงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted return) ซึ่งรวมถึงการลงทุนท่ีผ่านการศึกษามาแล้ว 
(research driven) และลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินค่าต่ ากว่าความเป็นจริง โดยกองทุนจะมีการซื้อขายในเชิงรุก 

กองทุน Cheyne Malacca Asia Equity Fund LP เป็นกองทุนแบบ long/short equity ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนในตราสารทุนที่สูง และมีสถิติจ านวนประชากรที่เป็นประ โยชน์
มากและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

ทั้งนี้ กองทุน Cheyne ทั้งหมดเป็นห้างหุ้นส่วนแบบจ ากัดความรับผิดในหมู่เกาะเคย์แมน ซึ่งบริหารจัดการโดย 
Cheyne Capital 
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Davidson Kempner European Partners, LLP 

MHDCO (Cayman) Ltd 

วัตถุประสงค์ของ MHDCO (Cayman) Ltd คือการเพิ่มค่าให้กับเงินลงทุน (capital appreciation) โดยกองทุนมีกล
ยุทธ์หลายอย่าง โดยมีการลงทุนตามสถานการณ์ (event driven) เพื่อหาสถานการณ์ที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นที่
จะสร้างโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารทางการเงินอื่นๆ ท่ีราคาส่วนลดจากราคาขาย 

Davidson Kempner European Opportunities International Master Ltd 

วัตถุประสงค์การลงทุนของ Davidson Kempner European Opportunities International Master Ltd คือการเพิ่ม
ค่าให้กับเงินลงทุน (capital appreciation) โดยกองทุนมุ่งเน้นโอกาสในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทาง
การเงินอื่นๆ เป็นหลัก ซึ่งออกหรือซื้อขายในตลาดยุโรป หรือโดยบริษัทท่ีมีฐานอยู่ที่ยุโรป ถึงแม้ว่าทรัพย์สินบางส่วน
จะมีการลงทุนนอกยุโรปก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในเอเชียและออสเตรเลีย 

DKEOF (Cayman) Ltd 

วัตถุประสงค์การลงทุนของ DKETOF (Cayman) Ltd คือการเพิ่มค่าให้กับเงินลงทุน (capital appreciation) โดย
กองทุนจะมุ่งเน้นโอกาสการลงทุนหลักในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่นๆ ซึ่งออกและซื้อขายในตลาดยุโรป 
หรือโดยบริษัทในทวีปยุโรป แม้ว่าสินทรัพย์บางส่วนของกองทุนอาจมีการน าไปลงทุนนอกทวีปยุโรป ซึ่งได้แก่ทวีป
เอเชีย และออสเตรเลีย เป็นส าคัญ 

Davidson Kempner International Ltd 

วัตถุประสงค์หลักของ Davidson Kempner International Ltd คือการเพิ่มค่าให้กับเงินลงทุน (capital 
appreciation) กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนหลายรูปแบบ ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนตามสถานการณ์ 
(event-driven) โดยแสวงหาเหตุการณ์ที่มีการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน และตราสารทางการเงินอื่นๆ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย 

DKIP (Cayman) Ltd 

วัตถุประสงค์หลักของ DKIP (Cayman) Ltd คือการเพิ่มค่าให้กับเงินลงทุน (capital appreciation) กองทุนนี้เป็น
กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนหลายรูปแบบ ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนตามสถานการณ์ (event-driven) โดยแสวงหา
เหตุการณ์ที่มีการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในหน่วยลงทุน และตรา
สารทางการเงินอื่นๆ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย 

DKP (Cayman) Ltd 

วัตถุประสงค์หลักของ DKP (Cayman) Ltd คือการเพิ่มค่าให้กับเงินลงทุน (capital appreciation) กองทุนนี้เป็น
กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนหลายรูปแบบ ซึ่งจะมุ่งเน้นการลงทุนตามสถานการณ์ (event-driven) โดยแสวงหา
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เหตุการณ์ที่มีการประกาศ หรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนในหน่วยลงทุน และตรา
สารทางการเงินอื่นๆ ในราคาที่ต่ ากว่าราคาขาย 

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งท าหน้าที่เป็น Professional Fiduciary ให้แก่บัญชีการ
ลงทุนบางบัญชี ได้ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกง โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC 

GMO Emerging Domestic Opportunities Fund ลงทุนในบริษัทซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจเชื่อมโยงกับการเติบโตของ
ตลาดที่ยังไม่พัฒนา 

GMO Emerging Market Fund เป็น Structured Value Portfolio ซึ่งอาศัยหลักการลงทุนและวิธีการประเมินขั้น
พื้นฐานในการหาช่องทางการลงทุนในตลาดทุนท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

GMO Emerging Countries Fund เป็น Structured Value Portfolio ซึ่งอาศัยหลักการลงทุนและวิธีการประเมินขั้น
พื้นฐานในการหาช่องทางการลงทุนในตลาดทุนท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

กลยุทธ์ของ GMO Implementation Fund คือการเสริมกลยุทธ์ที่ GMO Benchmark-Free Allocation Fund ใช้อยู่ 

JABCAP Multi Strategy Mast Fund Limited 

JABCAP Multi Strategy Mast Fund Limited เป็นบริษัทแบบจ ากัดความรับผิดจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนใน
ฐานะบริษัทลงทุนแบบเปิด 

J.F. Asset Management Limited 

บริษัทท่ีรับบริหารจัดการการลงทุนซึ่งได้รับปรึกษาจากบริษัทที่เป็นเครื่องมือการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ 
J.P. Morgan Asset Management – Pacific Regional Group ซึ่งเป็นตัวแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารจัดการการ
ลงทุน และซึ่งมีเครือข่ายของบรรดาผู้ช านาญด้านการลงทุนในภูมิภาค และท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ให้แก่นักลงทุนทั่วโลก 

Marshall Wace Investment Strategies 

Eureka Fund เป็นทรัสต์ย่อย (sub-trust) ของ Marshall Wace Investment Strategies ซึ่งจัดการโดย Marshall 
Wace LLP.  ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 5240 เป็นผู้จัดการการลงทุนระดับโลก โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ฮ่องกง 
และเมือง Greenwich มลรัฐ Connecticut มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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Morgan Stanley Investment Management Company 

Morgan Stanley Investment Management Company (“MSIM”) เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และมี
ผู้ถือหุ้นในระดับสุดท้าย คือ Morgan Stanley โดย MSIM ท าหน้าที่บริหารจัดการและลงทุนแทนลูกค้าของ Morgan 
Stanley Investment Company และบริษัทในเครือ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 MSIM และบริษัทในเครือทั่ว
โลกได้บริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่า 338,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั่วโลก 

Myriad Opportunities Master Fund Limited 

Myriad Opportunities Master Fund Limited ได้รับการจัดการโดย Myriad Asset Management Limited ซึ่งเป็น
บริษัทจัดการทรัพย์สินอิสระตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Chief Investment Office, Cark Huttenlocher ในปี 
5224 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนหลายรูปแบบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในตรา
สารทุน หุ้นกู้แปลงสภาพ และเครดิต 

PCA Fund Ltd (Cayman Island) 

PCA Fund Ltd (Cayman Island) (“PCA Fund”) เป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนหลายรูปแบบ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 
5224 PCA Fund ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก จากที่ถูกริเริ่มขึ้นโดยนักลงทุนที่มีความมั่งคั่ง PCA Fund 
มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวและยังให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและยุทธศาสตร์แก่บริษัทที่เข้าไปลงทุนอีกด้วย 

Regal Funds Management Asia Pte Limited 

Regal Funds Management Asia Pte Limited ได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการลงทุน โดยใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนที่ผ่านการศึกษามาแล้ว (research driven) เพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่คิดว่ามีมูลค่าต่ ากว่าความจริงและ
คาดว่าราคาจะขึ้น Regal Funds Management Asia Pte Limited มีฐานอยู่ที่สิงคโปร์ และ (เมื่อรวมกับบริษัทใน
เครือที่ซิดนีย์) บริหารจัดการสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 

S.A.C. Capital Associates LLC และ Sigma Capital Associates LLC 

S.A.C. Capital Associates LLC เป็นบริษัทการลงทุนแบบจ ากัดความรับผิด จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Anguilla, 
BWI ซึ่งบริหารจัดการโดย S.A.C. Capital Advisors LP ซึ่งบริษัทตั้งต้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 5232 S.A.C. Capital 
Advisors, L.P. เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางเลือกโดยมีส านักงานในสหรัฐอเมริกาและมีบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศและบริษัทในเครือในยุโรปและเอเชีย ทั้งนี้ S.A.C. Capital Advisors, L.P. เป็นบริษัทที่ปรึกษาการ
ลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

Sigma Capital Associates, LLC เป็นบริษัทการลงทุนแบบจ ากัดความรับผิด จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Anguilla, 
BWI ซึ่งบริหารจัดการโดย Sigma Capital Management, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกับ S.A.C. Capital Advisors, 
L.P., โดยจัดตั้งขึ้นในปี 2535 และเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินทางเลือกโดยมีส านักงานในสหรัฐอเมริกาและมี
บริษัทย่อยในต่างประเทศและบริษัทในเครือในยุโรปและเอเชีย ทั้งนี้ Sigma Capital Management, LLC และ 
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S.A.C. Capital Advisors, L.P. เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้รับการจดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา 

Schroder Investment Management (Singapore) Limited 

Schroder Investment Management (Singapore) Limited (“SIMSL”) จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ในปี 2535 และบริหาร
จัดการโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) และกองทุนต่างๆ ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2535 โดยเป็น
สมาชิกกลุ่ม Schroder (“Schroders”) 

Schroders บริหารจัดการโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) และกองทุนต่างๆ ในสิงคโปร์
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 70 โดย Schroders เป็นบริษัทจัดการทรัพย์สินชั้นน า โดยมีประวัติมากกว่า 200 ปี ทั้งนี้ 
Schroders Plc ซึ่งเป็นบริษัทในรูปแบบ Holding company ซึ่งถือหุ้นใน Schroders เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนตั้งแต่ปี 2502  

Schroders มุ่งที่จะใช้ทักษะในการบริหารจัดการทรัพย์สินในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก ผ่านส านักงานต่างๆ และ 
Schroders มีผู้บริหารจัดการ portfolio และนักวิเคราะห์ครอบคลุมตลาดการลงทุนทั่วโลก 

1.12 วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุน วันท่ี 14 มีนาคม 5226 

1.11 แผนภาพความเสี่ยงของกองทนุ 

** ระดับความเสี่ยงของกองทนุ ** 
 ความเส่ียง/มีความซับซ้อนต่ า ความเส่ียง/มีความซับซ้อนสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 
กองทุนรวม
ตลาดเงิน      

ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ 

กองทุนรวม
ตลาดเงิน      
ที่ลงทุน

ต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม
พันธบัตร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสาร
หนี้

 

กองทุนรวม
ผสม 

กองทุนรวม
ตราสารทุน 

 
 

กองทุนรวม
หมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที่
ลงทุนใน
ทรัพย์สิน
ทางเลือก 

 

 กองทุนจะลงทุนในรายได้สุทธิที่เกิดและจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก โดยรายได้สุทธิดังกล่าวมีความแปรปรวนต่ า จากการด าเนินธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่ง
เป็นการให้บริการขั้นพื้นฐานส าหรับประชาชน จึงมีการกระจายความเส่ียงด้านผู้ใช้บริการในระดับสูง นอกจากนั้น 

ไม่มีสินทรัพย์ใดที่เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาโครงการ จึงเห็นว่ากองทุนนี้มีระดับความเส่ียงใกล้เคียงกับ
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งมีระดับความเส่ียง = 7 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดย
ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน 

BTSGIF 
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2. กลยุทธ์และนโยบายการลงทนุและการจ่ายผลตอบแทน 

2.1 ภาพรวมของกองทนุ 

กองทุนจะจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนต่อหน่วยลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่น่าพอใจ 

กองทุนจะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายคร้ังแรกไปลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (อันได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่ง
ครอบคลุมระยะทาง 53.2 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช 
และสายสีลม ระยะทาง 6.2 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ) ตามสัญญา

สัมปทานนับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
5275 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปีโดยกองทุนและบีทีเอสซีจะเข้าท าสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ 

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกได้แก่ รายได้สุทธิ ซึ่งคือ รายได้ค่าโดยสารทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุด
อายุสัญญาสัมปทาน หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีศุลกากร 
อากรแสตมป์ ภาษีอื่นใด ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินคดีที่
บีทีเอสซีก่อขึ้นอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก (รวมถึงความเสียหายเกี่ยวกับการฟ้องคดีความที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก) ภายหลังวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น แต่ไม่รวม (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เงินทุนหมุนเวียนหรือสินเชื่ออื่นใดที่บีทีเอสซีต้องใช้ เช่น ภาระหนี้ของบีทีเอสซีภายใต้หุ้นกู้บีทีเอสซี เป็นต้น (ข) 
ภาษีนิติบุคคลของบีทีเอสซีและความรับผิดในทางภาษีอื่นใดอันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของ
บีทีเอสซี (ค) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อนอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องของบีทีเอสซี
ซึ่งมีการใช้และจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักซึ่ง
บีทีเอสซีได้ร่วมใช้ และ (ง) ค่าใช้จ่ายทีบ่ีทีเอสซีจะต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม (ตามนิยาม 
“ค่าใช้จ่าย O&M”) ทั้งนี้ รายได้สุทธิรวมถึงเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค าตัดสิน ค าพิพากษา คดีความที่
ตัดสินให้แก่บีทีเอสซี รวมทั้งการด าเนินการหรือสิทธิอื่นใดซึ่งบีทีเอสซีมีสิทธิได้รับที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวและสัญญาสัมปทานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก (แต่ไม่รวมถึงสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิในการได้รับเงินท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ท าการซื้อขาย
เสร็จสิ้นไม่ว่าการเรียกร้องเงินหรือการได้รับเงินดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น) 
โดยกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการที่รายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่ลดลง แต่
ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคงเป็นผู้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่าย O&M ทีจ่ะหักออกจากรายได้ที่กองทุนจะได้รับจากบีทีเอสซีนั้น เป็นค่าใช้จ่าย 
O&M ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
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การด าเนินธุรกิจอื่นของบีทีเอสซี โปรดศึกษาตัวอย่างของรายการค่าใช้จ่าย O&M ที่จะหักออกจากรายได้ที่
กองทุนจะได้รับในภาคผนวก 1 “ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย O&M” ของเอกสารนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของทรัพย์สินที่ใช้
ร่วมกันระหว่างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อ
ขยาย และส่วนต่อขยายอื่นในอนาคตนั้น กองทุนและบีทีเอสซีตกลงแบ่งแยกระหว่างค่าใช้จ่าย O&M ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งจะถูกหักออกจากรายได้ที่กองทุนจะได้รับจาก
บีทีเอสซี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย หรือส่วน
ต่อขยายอื่นในอนาคตซึ่งบีทีเอสซีต้องรับผิดชอบเอง โดยการค านวณตามการใช้งานจริง ระยะทางการวิ่ง (car 
kilometers) ระยะทางของแต่ละระบบ (route length) หรือวิธีการอื่นใดที่กองทุนและบีทีเอสซีจะตกลงกัน 

ทั้งนี้ รายได้สุทธิทีก่องทุนจะลงทุนไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจอื่นของบีทีเอสซีอันได้แก่ รายได้จาก
การด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย รายได้จากการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ 
(BRT) ที่มีอยู่ภายใต้สัญญากับ กทม. รายได้จากการโฆษณาและพื้นที่จ าหน่ายสินค้าในสถานี  ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและบนตัวรถไฟฟ้า และรายได้จากธุรกิจอื่นของบีทีเอสซี กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและการด าเนินงานของบีทีเอสซีในหัวข้อ 3.3 
“ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบีทีเอส”  

ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนคร้ังแรกภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนโดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ในการน้ี บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการให้วันจดทะเบียนกองทุนเกิดขึ้นภายใน 
12 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก 

2.2 นโยบายการลงทุน 

2.2.1 การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

กลยุทธ์การลงทุนหลักของบริษัทจัดการส าหรับกองทุน คือ การลงทุนและการมีสิทธิเหนือรายได้สุทธิ
ตามที่นิยามในหัวข้อ 5.1 “ภาพรวมของกองทุน” ทั้งนี้ บีทีเอสซีมีสิทธิตามสัญญาสัมปทานเป็นผู้ได้รับ
รายได้จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งหมดแต่ผู้เดียว (กล่าวคือ 
บีทีเอสซีไม่มีหน้าที่ต้องแบ่งรายได้ใดๆ ให้แก่ กทม.) 

กองทุนจะได้มาซึ่งรายได้สุทธิจากบีทีเอสซี โดยการเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับ
บีทีเอสซี หลังจากการซื้อและโอนสิทธิในรายได้สุทธิให้แก่กองทุนแล้ว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันต้องส่ง
มอบรายได้สุทธิรายวันเข้าบัญชีรายได้ของกองทุน และต้องส่งค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการ

รายวันเข้าบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ของบีทีเอสซีในทุกวันท าการของคู่สัญญาถัดจากวันที่มีรายได้ค่า
โดยสารเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีรายได้ค่าโดยสารท่ีเกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักวันใดน้อยกว่าค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน บีทีเอสซีจะมีสิทธิหักค่าใช้จ่าย O&M 

ส าหรับวันนั้นได้เฉพาะเท่าจ านวนรายได้ค่าโดยสารของวันดังกล่าว โดยค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการ

รายวันส าหรับวันนั้นในส่วนท่ีเหลือที่ไม่ได้น าฝากเข้าในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ของบีทีเอสซี จะน าไปรวม



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 14 
 

กับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันของวันถัดไป เพื่อน าไปหักกับรายได้ค่าโดยสารท่ีเกิดขึ้นจนกว่า
คา่ใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันรวมจะถูกน าส่งเข้าบัญชีค่าใช้จ่าย O&Mของบีทีเอสซีครบถ้วน 

บีทีเอสซีจะยังคงเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน และค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับการด าเนินการและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
(กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย O&M) โดยเมื่อส้ินแต่ละไตรมาส บีทีเอสซีจะมีการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่าย 

O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นกับจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันทีบ่ีทีเอสซี
ได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุนในช่วงไตรมาสนั้น ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันส าหรับ
ช่วงไตรมาสนั้นทีบ่ีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะช าระคืนส่วน
ที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 2 วันท าการของคู่สัญญาหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเสร็จสิ้น หรือเวลาอื่นท่ีคู่สัญญาตกลงกัน  

ส่วนในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย 

O&M ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวัน
ให้แก่กองทุน หากค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีท่ีเกี่ยวข้องจนถึงไตรมาสนั้นรวมกัน กองทุน
จะจ่ายส่วนท่ีขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 2 วันท าการของคู่สัญญาหลังจากที่กองทุนได้
ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเสร็จส้ิน หรือเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ 
การตรวจทานคา่ใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสโดยกองทุน จะต้องท าให้เสร็จภายใน 12 วัน
หลังจากที่ได้รับส าเนาใบแจ้งหน้ีและเอกสารประกอบแสดงค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงครบถ้วน 

แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย 

O&M ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวัน
ให้แก่กองทุน และค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้องเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้องจนถึงไตรมาสนั้นรวมกัน กองทุน
จะจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีได้ ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคน
ของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้ง (ในกรณีที่
กองทุนหรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อไม่ให้ความยินยอม) ได้ให้
ความยินยอม ทั้งนี้  ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  โดย
งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักต้องได้รับอนุมัติ
จากกองทุนก่อนเป็นรายปี แต่ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะยังคงเป็นผู้ช าระภาระหนี้ของบีทีเอสซีภายใต้หุ้นกู้บีที
เอสซี ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนหรือสินเชื่ออื่นใดที่บีทีเอสซีต้องใช้ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของบีทีเอสซี และค่าใช้จ่ายที่บีทีเอสซีจะต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ  
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กองทุนจะท าการควบคุมและติดตามการส่งมอบรายได้สุทธิผ่านรายงานรายวันและรายเดือน (หรือราย
ระยะเวลาอื่น) ต่างๆ ที่บีทีเอสซีจะต้องส่งให้กองทุน นอกจากนี้ เพื่อให้กองทุนมีอ านาจควบคุมบาง
ประการในเรื่องกิจการบริษัทที่มีความส าคัญของบีทีเอสซี บีทีเอสซีและบีทีเอสจีจะด าเนินการให้
กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก
บุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ โดยในการเข้าท ากิจการบริษัทดังกล่าวนั้น (1) ในกรณีที่เป็นเร่ืองสงวนไว้  
บีทีเอสซีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียง
จากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ (โดยหนึ่งในสามของกรรมการของบีทีเอสซีเป็น
บุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ) นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซี
จะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะ
ที่ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน 
ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลง
ที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการ
ของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือ
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) และ (5) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอ
สซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของ
บีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท าเร่ืองสงวน
ไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท า
การ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุนยินยอมให้
บีทีเอสซีเข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่อง
เดียวกันนั้น กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองสงวนไว้ในหัวข้อ 7.7.5  ข้อ  4  “วิธีการให้ค ายินยอม
ให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matters)และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative 
Undertaking)” ท้ายนี้  

นอกจากนี้ บีทีเอสจีในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซีตกลงค้ าประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบีทีเอสซี
ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิโดยการเข้าท าสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุนกับกองทุน และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบีทีเอสจีตามสัญญาสนับสนุนและ 
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน บีทีเอสจีตกลงจ าน าหุ้นของตนทั้งหมดในบีทีเอสซีซึ่งมีจ านวนประมาณรอ้ยละ 
97.46 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบีทีเอสซีไว้กับกองทุน และตกลงเข้าท าสัญญาจะซื้อจะ
ขายหุ้นกับกองทุนเพื่อให้สิทธิกองทุนในการซื้อหุ้นบีทีเอสซีที่บีทีเอสจีเป็นเจ้าของเมื่อเกิดเหตุผิดนัด
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ทั้งนี้ การค้ าประกันของบีทีเอสจีตาม
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนเป็นการค้ าประกันแบบจ ากัดความรับผิด กล่าวคือ ภาระ
การค้ าประกันของบีทีเอสจีจะหมดส้ินไปด้วยการโอนหุ้นบีทีเอสซีทีบ่ีทีเอสจีถืออยู่ ตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายหุ้น หรือการบังคับจ าน าหุ้นบีทีเอสซีที่บีทีเอสจีถืออยู่ ตามสัญญาจ าน าหุ้น (แล้วแต่กรณี) และ
กองทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินใดๆ จากบีทีเอสจีภายใต้การค้ าประกันดังกล่าว เว้นแต่กองทุนและบีทีเอสจีตก
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ลงกันเป็นอย่างอื่น นอกจากการให้การค้ าประกันดังกล่าวแล้ว บีทีเอสจีจะตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
ของตนในบีทีเอสซีในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.46 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ 
บีทีเอสซีไว้ตลอดเวลาที่ภาระการค้ าประกันของบีทีเอสจีภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุนยังคงมีอยู่ เว้นแต่บีทีเอสจีและกองทุนจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น 

เมื่อเกิดกรณีผิดนัดตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ การที่กองทุนใช้สิทธิบังคับจ าน าหุ้นตาม
สัญญาจ าน าหุ้น หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นนั้น ไม่ส่งผลต่อหน้าที่ของบีทีเอสซีในการ
น าส่งรายได้สุทธิที่เหลืออยู่ให้แก่กองทุนและหน้าที่อื่นใดที่บีทีเอสซีมีต่อกองทุนตามสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ กล่าวคือ กรณีที่กองทุนได้หุ้นของบีทีเอสซีมาจากผู้สนับสนุน ไม่ว่าด้วยการ
บังคับจ าน าหุ้นตามสัญญาจ าน าหุ้น หรือจากการใช้สิทธิซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น หุ้นที่กองทุน
ได้มาดังกล่าวมิได้เป็นส่ิงทดแทนรายได้สุทธิที่เหลืออยู่ที่กองทุนมีสิทธิได้รับตามสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจึงยังคงต้องน าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนจนกว่าจะครบถ้วนตามสัญญา

ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และด้วยเหตุดังกล่าวหากภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน

แล้ว กองทุนยังคงถือหุ้นบีทีเอสซีอยู่ กองทุนจะต้องโอนหุ้นดังกล่าวกลับไปยังผู้สนับสนุนหรือบุคคลใด
ที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และในกรณีที่ 
บีทีเอสซียังจัดส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิ ก่อนที่กองทุนจะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดดังกล่าว 
ผู้สนับสนุนจะต้องเข้าท าสัญญากับกองทุน (ในรูปแบบที่กองทุนพอใจ โดยสมเหตุสมผล) ว่า
ผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้บีทีเอสซีจัดส่งรายได้สุทธิซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน โดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับหรือ
เกิดขึ้นจากการโอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของบีทีเอสซีโดยกองทุนในกรณีท่ีกองทนุใช้
สิทธิบังคับจ าน าหุ้นตามสัญญาจ าน าหุ้น หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นดังกล่าว และการที่
กองทุนโอนหุ้นดังกล่าวกลับคืนให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดภายหลังจาก 
วันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวถึงข้างต้นหรือก่อนหน้า (หากมี) กองทุนสามารถกระท าได้
โดยไม่ต้องด าเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 
Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีหรือ
บริษัทย่อยของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อย
ของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรก
ทีจ่ะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์และ/หรือ การลงทุน
ใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยัง
ไม่ได้เริ่มด าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีที
เอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิ
กองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรือการ
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ลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณีที่บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
(แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธกิองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right 
of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี 
หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิ หรือสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและ
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน และสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในหัวข้อ 3.9 “ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็น
สาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง” 

แผนภาพต่อไปนี้แสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน (ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ในบีทีเอสซีและผู้ถือหน่วยลงทุนจ านวนหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก) และผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่นหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนและเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธแิละสัญญา
อื่นท่ีเกี่ยวข้องเสร็จสิ้น 

 

บริษัท ระบบขนสง่มวลชน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

บริหารและด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุอืน่ 
เงินปันผล 

33.33% 

66.67% 

ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์) 
กองทุน 

บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
ในฐานะบริษัทจัดการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ลงทุน 

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
(ผู้สนับสนนุ) 

รายได้สุทธิ 

97.46% 

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 

2.54% 

เงินจากการขายรายได้สุทธิ 
 

ค้ าประกันแบบ
จ ากัดความรับผิด 

สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

โครงการจัดการกองทุนรวม 
หนังสือชี้ชวน 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
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กรุณาพิจารณารายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกในหัวข้อ 3.6 “การประเมินค่า
ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนครั้งแรก” 

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 5222 บีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคมได้เข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและ

ซ่อมบ ารุงระยะยาวเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี โดยบีที
เอสซีตกลงที่จะให้การบริการด าเนินการและบ ารุงรักษาในส่วนของ  (1) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักหลังจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน (กล่าวคือ ภายหลังวันที่ 4 ธันวาคม 5275) 
เป็นระยะเวลาประมาณ 13 ปี ซึ่งจะส้ินสุดในวันที่ 5 พฤษภาคม 5282 และ (5) ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายเป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 3 พฤษภาคม 5222 จนถึงวันที่ 5 
พฤษภาคม 5282 ซึ่งรายได้ที่บีทีเอสซีจะได้รับตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวนี้
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกทีบ่ีทีเอสซีจะขายให้แก่กองทุน 

2.2.2 วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอขายครั้งแรก 

จ านวนเงินทั้งหมดโดยประมาณทีก่องทุนจะได้รับจากการออก และเสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอ
ขายครั้งแรก จ านวน 2,788,000,000 หน่วย ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
ทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนและการน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
และภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเท่ากับ 62,510.4 ล้านบาท (บนข้อสมมติฐานว่าราคาเสนอขายเท่ากับ 10.80 บาท
ต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้) โดยบริษัท
จัดการคาดว่าจะใช้เงินสุทธิซึ่งคือจ านวนดังกล่าวภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนและการน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดังนี ้

 เพื่อลงทุนในรายได้สุทธิ และ 

 เงินส่วนท่ีเหลือ (หากมี) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน 

แผนการใช้เงินสุทธิที่ได้จากการการเสนอขายคร้ังแรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั้งใจ ณ 
ปัจจุบันของบริษัทจัดการ และตามประมาณการของการจัดสรรจ านวนเงินสุทธิที่จะได้รับที่จัดท าอย่างดี
ที่สุดของบริษัทจัดการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจุบันของกองทุน 

บีทีเอสซีคาดว่าจะใช้จ านวนเงินสุทธิดังกล่าวในเรื่องดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ประมาณ 9,424.1 ล้านบาทโดยบีทีเอสซีจะใช้ในการขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ า
ประกัน (Letter of Guarantee) เพื่อเป็นหลักประกันช าระหนี้ของบีทีเอสซีตามหุ้นกู้บีทีเอสซี
จนถึงวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้บีทีเอสซี และ/หรือช าระหุ้นกู้บีทีเอสซีที่ใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน
ครบก าหนดตามข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขส าหรับหุ้นกู้บีทีเอสซี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้บีทีเอสซีได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขส าหรับหุ้นกู ้
บีทีเอสซีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการท าธุรกรรมการขายรายได้สุทธิให้แก่กองทุน  
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 ไม่เกิน 20,833.2 ล้านบาท โดยบีทีเอสซีจะให้เป็นเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือ (Inter – 
company loan) ให้กับผู้สนับสนุนเพื่อให้ผู้สนับสนุนช าระหนี้เงินกู้ (bridge loan) ที่กู้มาเพื่อ
ใช้ในการซื้อหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด 

 เงินส่วนท่ีเหลือใช้ส าหรับโครงการขนส่งมวลชนในอนาคต และวัตถุประสงค์อื่นๆ  

แผนการใช้เงินสุทธิท่ีได้จากการขายรายได้สุทธิที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตั้งใจ ณ ปัจจุบันของ
บีทีเอสซี และตามประมาณการของการจัดสรรจ านวนเงินสุทธิที ่จะได้รับที ่จัดท าอย่างดีที่สุดของ  
บีทีเอสซีตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจุบันของ บีทีเอสซี 

2.2.3 การลงทนุในทรัพย์สนิหลัก – ทรัพย์สินทีก่องทุนลงทนุเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการในนามของ
กองทุนอาจลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ให้กระท าได้ 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนเพิ่มเติมในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลอื่นนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก ซึ่งการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุนอาจท าโดยการใช้สิทธิในการซื้อ
หรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและ
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซี 
ตกลงให้สิทธกิองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ 
และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด 

และในกรณีท่ีบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้
สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่
ก าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ ตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และ ในกรณีที่บีทีเอสจี 
หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนในการ
ปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์
และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
และปริมณฑลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้ว
เสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ 
และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี)  
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โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) และสิทธิของ
กองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ในหัวข้อ 3.9.1 “สรุปสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ” และหัวข้อ 3.9.5 “สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน” 

การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใดๆ  ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว 
จะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก 
(เช่น ข้อก าหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับ
มติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับการของมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 
7.13.5 ข้อ 3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 

อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นน้ีไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในกรณีที่กองทุนได้
หุ้นในบีทีเอสซีมาอันเป็นผลจากการบังคับตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (ไม่ว่าจากการบังคับจ าน าตามสัญญาจ าน าหุ้นหรือการซื้อขาย
ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น) ทั้งนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 5.5.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
ครั้งแรก” การได้มาซึ่งหุ้นของบีทีเอสซีดังกล่าว กองทุนสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่การลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องใช้เงินทุน
เพิ่มเติม กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “นโยบายการ
กู้ยืมเงิน” และ/หรือการเพิ่มทุน ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” และ การแก้ไข
โครงการจัดการกองทุน (หากต้องมี) 

นอกจากนี้ ในกรณีที่การลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวกระท าโดยวิธีการในข้อ  (ก) หรือ (ข) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องเข้าท าสัญญากับผู้ประกอบการบุคคลที่สาม 
 เพื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ 
กลต. ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.7 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกัน
รายได้” 
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2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้  

นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 5.5.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนครั้งแรก” และ 5.5.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” ข้างต้นแล้ว 
กองทุนอาจด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้  เว้นแต่ในกรณีที่  กลต. ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ 

(1) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(5) ตั๋วเงินคลังไทย 

(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจไทย หรือนิติบุคคลไทยที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก 
และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

(4) เงินฝากในธนาคารไทย หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

(2) บัตรเงินฝากที่ธนาคารไทยหรือบริษัทเงินทุนไทยเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่เข้า
ลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการกลต. ก่อนการลงทุน 

(6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารไทย บริษัทเงินทุนไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทย 
หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการกลต. ก่อนการลงทุน 

(7) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุน
รวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย 

(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่
เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 

(ข) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด
เดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 

(ค) กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
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(10) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(ก) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 ของ
รายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 

(ข) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ข้อ (จ) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน”  

(11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าท าสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงของ
กองทุน 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ กลต.
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

2.2.5 อัตราส่วนการลงทุน 

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้องด ารงการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่
น้อยกว่าร้อยละ 72 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลัก
จากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้มาหรือราคาอื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กองทุนจะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 52 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุน 

บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรอง
เป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ 
สน. 54/5225 เรื่อง การลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 58 กรกฎาคม 5225 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2.1 การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทนุ 

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว จะต้อง
อยู่ภายใต้ข้อก าหนดเช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก (เช่น ข้อ
ก าหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณา
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 7.13.5 ข้อ 3 “การประชุมและสิทธิออกเสียงของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 
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อย่างไรก็ดี หากเป็นการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจ าหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นน้ีไม่จ าต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 5.5.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก” ในกรณีที่กองทุนได้หุ้นใน
บีทีเอสซีมาอันเป็นผลจากการบังคับตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (ไม่ว่าจากการบังคับ
จ าน าตามสัญญาจ าน าหุ้น หรือการซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น) และหากภายหลังจากวันสิ้นสุด
อายุสัญญาสัมปทานแล้ว กองทุนยังคงถือหุ้นดังกล่าวอยู่ กองทุนจะต้องโอนหุ้นดังกล่าวกลับไปยัง
ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ และในกรณีท่ีบีทีเอสซียังจัดส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ก่อนที่กองทุนจะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่
ผู้สนับสนุนจะก าหนดดังกล่าว ผู้สนับสนุนจะต้องเข้าท าสัญญากับกองทุน (ในรูปแบบที่กองทุนพอใจ 
โดยสมเหตุสมผล) ว่าผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้บีทีเอสซีจัดส่งรายได้สุทธิซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุนโดยผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยและภาษี
ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการโอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้ การทีก่องทุนโอนหุ้นดังกล่าวกลับคืนให้แก่
ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดภายหลังจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานตามที่
กล่าวถึงข้างต้นหรือก่อนหน้า (หากมี) กองทุนสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องด าเนินการขอมติจาก ผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.3 กลยุทธ์การลงทุน 

บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยพิจารณาและประเมินศักยภาพการสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่องของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนน้ัน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินของ
กองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก โดยบริษัทจัดการวางแผนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินดังกล่าวด้วย 
กลยุทธ์การลงทุนดังต่อไปนี้ 

2.3.1 การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกมีโอกาสเติบโตจากจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และจากการปรับเพิ่ม
ของราคาค่าโดยสาร  

ด้วยการพัฒนาและขยายตัวของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะท าให้ความต้องการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้บริการเพื่อเดินทางสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระบบขนส่งมวลชน
ระบบรางให้บริการเพียงไม่กี่ระบบ และหน่ึงในน้ัน คือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก ดังนั้น กองทุน
จึงจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว 

นอกจากการเติบโตตามการขยายตัวของกรุงเทพมหานครดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กองทุนยังมีนโยบายที่
จะสร้างการเติบโตของเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการเพิ่มรายได้สุทธิที่กองทุนจะได้รับ
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จากการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก  ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะสร้างความเติบโต
ดังกล่าวโดยใช้กลยุทธ์ดังนี้ 

(1) การปรับราคาค่าโดยสาร 

 ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้  (Effective Rate) 
แต่ต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) ทั้งนี้ ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 5222 ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ (Effective Rate) มีอัตราเท่ากับ 12 - 40 บาท 
และเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) มีอัตราเท่ากับ 18.79 - 
26.36 บาท  

บีทีเอสซีสามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลา 18 เดือน ทั้งนี้ 
บีทีเอสซีได้ปรับขึ้นค่าโดยสารครั้งสุดท้ายในปี 5220 

 นอกจากนี้ เพดานค่าโดยสารสูงสุดที่เรียกเก็บได้นั้น จะสามารถปรับขึ้นได้ตามปัจจัยและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ก าหนดในสัญญาสัมปทาน ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคชุด
ประจ าเดือนทั่วไปส าหรับเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับดัชนี
ของเดือนใดๆ ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 เดือน โดยจะสามารถปรับได้ร้อยละ 7 นอกจากนี้ ยัง
สามารถปรับได้ในกรณีพิเศษอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้าที่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ฯลฯ โดยการ
ปรับขึ้นในแต่ละกรณีดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน ซึ่ง
อาจรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจาก กทม. หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือขึ้นอยู่กับ
นโยบายรัฐบาลในเวลานั้นๆ ทั้งนี้ ในอดีต การปรับเพิ่มค่าโดยสารเพิ่มขึ้น ท าให้มีรายได้ค่า
โดยสารเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจ านวนผู้โดยสารจะลดลงในปีนั้น 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการปรับราคาค่าโดยสารตาม
สัญญาสัมปทานในหัวข้อ 3.1.4 “รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักและสัญญาสมัปทาน – อัตราค่าโดยสาร” 

(2) การลงทนุเพิ่มเติมเพือ่รองรับจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนที่จะให้มีการลงทุน
จัดหาขบวนรถไฟฟ้าในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้เพื่อจัด
ให้มีการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในแต่ละปี
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีต้องน าส่งให้แก่
กองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซีมีแผนท่ีจะลงทุนในรถไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นจ านวน 15 ตู้ (ตามที่จัดสรร
ให้เป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน) และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 801 ล้านบาท  
โดยอาจแบ่งช าระเป็น 531.4 ล้านบาท 128.9 ล้านบาท 368.5 ล้านบาท และ 45.1 ล้านบาท 
ตามล าดับในช่วงรอบปีบัญชี 5261-5264 อย่างไรก็ตามก าหนดการและต้นทุนค่าซื้อรถไฟฟ้าจรงิ
อาจเปล่ียนแปลงจากแผนการที่ก าหนดไว้ ซึ่งโดยหลักจะพิจารณาจากความหนาแน่นของ
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ผู้โดยสารต่อตารางเมตรในขบวนรถไฟฟ้า หากเกินกว่าร้อยละ 82 ของจ านวนผู้โดยสารสูงสุดต่อ
ตารางเมตรที่ตู้โดยสารสามารถรองรับได้  ประกอบกับสภาพและอายุการใช้งานของรถไฟฟ้า 
ก าหนดการซ่อมบ ารุงและซ่อมบ ารุงใหญ่ของขบวนรถไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงก าหนดการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจากแผนการที่ก าหนดดังกล่าว บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะอนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ และกองทุนสามารถอนุญาตให้มีการจ่าย
ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามหากค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวน
รถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) โดยอาศัยหลักเกณฑ์การได้มา
เพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.13.5 ข้อ 1(5) “เรื่อง
ที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยอนุโลมทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.13.5  
ข้อ 1(13) “เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ 7.7.3 ข้อ 1(12) “สิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” (แล้วแต่กรณี)  

แต่ทั้งนี้ การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นๆ นอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่ายO&M ในกรณีข้างต้น
ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1) การติดตามตรวจสอบธุรกิจและการด าเนินงานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอย่างใกล้ชดิ
และด้วยความระมัดระวัง 

กองทุนมีสิทธิในการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งด าเนินงานหรือบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยผ่านวิธีการหลายวิธีการ โดย
ระบบการติดตามตรวจสอบส าหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก เช่น สิทธิในการเสนอชื่อ
ตัวแทนของกองทุนเข้าไปเป็นกรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซี 
สิทธิในการควบคุมการด าเนินงานบริษัทที่ส าคัญของบีทีเอสซี (อันได้แก่ เร่ืองสงวนไว้ 
(Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings)) 
สิทธิในการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และหน้าที่ของบีทีเอสซีในการรายงานการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานแก่
กองทุนเป็นระยะๆ ตามที่ก าหนด เป็นต้น  

นอกจากนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน การด าเนินการใน “เร่ืองสงวนไว้” (Reserved Matter) ใดๆ อาทิเช่น การก่อให้เกิด
รายจ่ายฝ่ายทุน หรือหนี้สินใหม่เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ การประกอบธุรกิจประเภทอื่น เป็นต้น 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีคะแนนเสียงอย่างน้อยสองเสียง
จากกรรมการซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก าหนดได้ 
ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะทีต่้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียน
ข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการใน
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เร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซซีึง่กองทนุ
เป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุน
และค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ส่วนในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท า
ภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญา

ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ใน
กรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบ
ใหบ้ีทีเอสซีเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซี 
กระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบ
ของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้
ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองสงวนไว้ในหัวข้อ 7.7.5  ข้อ  4   “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท าเรื่อง
สงวนไว้ (Reserved Matters)และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative 
Undertaking)” ท้ายนี้ 

ทั้งนี้  กองทุนมีนโยบายที่จะเสนอชื่อบุคคลที่กองทุน เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้าเป็น
คณะกรรมการของบีทีเอสซี ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าจะท าให้กองทุนสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
และงบประมาณที่กองทุนอนุมัติในแต่ละปีได้ รวมทั้งสามารถระบุประเด็น หรือหาทางแก้ไขได้
ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน หรือเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

จะได้รับ เช่น การด าเนินการตามงบประมาณที่วางไว้ของบีทีเอสซี และการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาที่ส าคัญของบีทีเอสซี เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.1 
“สรุปสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ” และ 3.9.2 “สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน” 

2.3.2 กลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ  

แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 5223-5275 ได้ก าหนดให้
มีการลงทุนขยายการให้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 15 สาย กว่า 300 สถานี เป็นระยะทางรวม 208 
กิโลเมตร โดยในการขยายระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 1,722,500 
ล้านบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.2.2 “แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม” 

ดังนั้น จึงมีโครงการเป็นจ านวนมากที่ต้องการเงินทุนในการลงทุนพัฒนาระบบและจัดหารถไฟในการ
ให้บริการ จึงเป็นโอกาสที่ดีของกองทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับ
กองทุน และเงินท่ีจะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะสรรหา ประเมินผล และเลือกการลงทุนที่สร้างมูลค่า ซึ่งสร้างผลตอบแทน
ที่น่าสนใจและมีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว บริษัทจัดการจะเลือกการลงทุนเฉพาะที่
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บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทรัพย์สินของกองทุนเท่านั้น โดยในการเลือกการ
ลงทุนของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเส่ียงแล้ว ในอัตราที่เหมาะสม (risk-adjusted 
return) 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตโดยการลงทุนในโครงการอื่นๆ นี้ บริษัทจัดการได้ใช้กลยุทธ์ในการ
ร่วมมือกับบีทีเอสจี และบีทีเอสซีซึ่งตกลงจะให้การสนับสนุนแก่กองทุน โดยมีปัจจัยที่จะสนับสนุน
กองทุนดังนี ้

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

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครเป็นธุรกิจหลักของบีทีเอสซี 
และ/หรือบีทีเผอสจี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะยังคงด าเนินการและลงทุนในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมต่อไป และบีทีเอสซตีกลงให้สิทธิกองทุน
ในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ
การลงทุนของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณีที่บีทีเอสซีหรือ
บริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธกิองทุนในการ
ปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี 
(แล้วแต่กรณี) ตามเงื่อนไขที่ก าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ 
บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณี
ทีบ่ีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้
สิทธิกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของ บีทีเอสจี หรือ
บริษัทในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ สิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิในการ
ปฏิเสธเป็นรายแรกนั้นจะส้ินสุดลงเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) และ
สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ในหัวข้อ 3.9.1 
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“สรุปสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ” และ 3.9.2 “สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน” 

ดังนั้น หากกองทุนเห็นว่าโครงการใดๆ ที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี
เป็นผู้พัฒนาเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ กองทุนสามารถเลือกที่จะลงทุนในโครงการ
เหล่านั้นได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กองทุนสามารถขยายธุรกิจ รวมไปถึงเงินท่ีจะจ่ายให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งหมดในอนาคตด้วย 

(2) ความเชี่ยวชาญของบีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิในการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้
สัมปทานที่ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ท าให้บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี มีความได้เปรียบใน
การพัฒนาโครงการต่างๆ ท่ีต่อเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือ 
ระบบสายสีเขียวใดๆ เช่น ส่วนต่อขยายส่วนหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ส่วนต่อขยายแบริ่ง-
สมุทรปราการ เนื่องจากจะท าให้เกิดความสะดวกต่อผู้โดยสารมากกว่าการบริหารโดยผู้บริหาร
รายอื่นๆ ซึ่งอาจท าให้ผู้โดยสารจ าเป็นต้องเปล่ียนขบวนรถเมื่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก 

บริษัทจัดการคาดว่าความเชี่ยวชาญของผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีในอุตสาหกรรมการขนส่ง
มวลชนจะท าให้ผู้สนับสนุนและบีทีเอสซีมีความได้เปรียบในการยื่นประมูลงานโครงการ
พัฒนาส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต และหาก 
บีทีเอสซี และ/หรือบีทีเอสจี และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหาร
จัดการ หรือลงทุนโครงการในอนาคต ไม่ว่าในรูปแบบสัมปทาน PPP Gross Cost หรือการจ้าง
บริหาร กองทุนก็จะมีสิทธิในการลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้น เมื่อกองทุนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุน เนื่องจากกองทุนมีสิทธิในการซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 
(แล้วแต่กรณี) 

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายจะพิจารณาการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับ
โครงการใดๆ ในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงทางเลือกการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม  
ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้  เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ หรือโครงการใหม่ เพื่อ
เพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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2.4 บทวิเครำะห์ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิในกำรรับประโยชน์จำกรำยได้สุทธิในอนำคตหำกกองทุนรวมมิได้
เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรำยได้ในอนำคตดังกล่ำวทั้งจ ำนวน  โดยเปรียบเทียบสิทธิได้เสียทำง
ทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของเจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรำยได้ในอนำคต 

ข้อเท็จจริง 

ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิที่กองทุนจะเข้าท ากับบีทีเอสซีนั้น กองทุนจะเป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิ
ได้รับรายได้สุทธิในอนาคตดังกล่าวทั้งจ านวน เนื่องจากเป็นการซื้อขายรายได้สุทธิในอนาคตทั้งหมดให้แก่
กองทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิหรือมีส่วนแบ่งในรายได้สุทธิในอนาคตดังกล่าว 

บทวิเคราะห์ทางกฎหมาย 

ในทางกฎหมาย การซื้อรายได้สุทธิในอนาคตจากบีทีเอสซีตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทยอันมีข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญต่อการใช้สิทธิ
ของกองทุนในการบังคับตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และการซื้อรายได้สุทธิดังกล่าวและการใช้
สิทธิดังกล่าวของกองทุนอาจถูกโต้แย้งได้ เนื่องจากเป็นการซื้อขายทรัพย์สินที่ผู้ขาย (ซึ่งกรณีนี้คือ บีทีเอสซี) ยังไม่
ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นและไม่สามารถก าหนดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่แน่นอนได้ ณ เวลาเข้าท าสัญญาซื้อขาย  แต่จะได้
ทรัพย์สินมาในอนาคต (ซึ่งในกรณีนี้คือ รายได้ค่าโดยสารในอนาคต) ดังนั้นอาจมีการโต้แย้งได้ว่ากรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินหรือรายได้ค่าโดยสารดังกล่าวยังไม่สามารถโอนไปยังผู้ซื้อ (ซึ่งกรณีนี้คือ กองทุน) จนกว่าบีทีเอสซีจะ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือได้รับรายได้ค่าโดยสารนั้นๆ และถึงแม้ว่าเมื่อผู้ขายหรือบีทีเอสซีจะได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ได้รับรายได้ค่าโดยสารแล้ว แต่หากทรัพย์สินหรือรายได้ค่าโดยสารนั้นยังมิได้มีการแยกจ านวนหรือแยกเป็นสัดส่วน
ออกมาอย่างชัดเจน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือรายได้ค่าโดยสารดังกล่าวก็อาจไม่สามารถโอนไปยังผู้ซื้อหรือ
กองทุน จนกว่าจะได้มีการก าหนดหรือแยกเป็นสัดส่วนออกมาและได้ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อหรือกองทุน  เนื่องจาก
ทรัพย์สินท่ีซื้อขายในกรณีนี้เป็นรายได้ค่าโดยสารหรือตัวเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยังมิได้ก าหนดลงไว้แน่นอนจึงต้องมี
การก าหนดจ านวนหรือแยกเป็นสัดส่วนออกมาเพื่อให้เป็นทรัพย์สินเฉพาะส่ิงซึ่งรายได้ค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจาก  
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะปนอยู่กับรายได้ค่าโดยสารจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยายและเงินอื่นๆ ของบีทีเอสซีจนกว่าจะมีการก าหนดหรือแยกเป็นสัดส่วนเพื่อน าส่งให้แก่
กองทุน (ส าหรับค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก) หรือเพื่อน าส่งให้แก่
กรุงเทพมหานคร (ส าหรับค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย ) 
ในระหว่างเวลาที่ยังมิได้มีการก าหนดหรือแยกค่าโดยสารท่ีเกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักหรือรายได้สุทธิและส่งมอบให้กองทุนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน รายได้ค่าโดยสารดังกล่าวที่
บีทีเอสซีได้เก็บมานั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบีทีเอสซี ซึ่งเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีอาจใช้สิทธิต่อบีทีเอสซีในการ
เรียกร้องเงินค่าโดยสารที่ยังมิได้มีการก าหนดจ านวนหรือแยกเป็นสัดส่วนและส่งมอบให้กองทุนดังกล่าวจาก 
บีทีเอสซีได้ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการโต้แย้งสิทธิของกองทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิก่อนการก าหนด
จ านวนหรือแยกเป็นสัดส่วนและส่งมอบให้กองทุน สิทธิของกองทุนในอันที่จะเรียกร้องเอาจากบีทีเอสซีนั้นจะไม่ดี
ไปกว่าสิทธิเจ้าหนี้ไม่มีประกันรายอื่นของบีทีเอสซี หรือผู้มีบุริมสิทธิและสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย เนื่องจาก
กองทุนมิได้มีสิทธิดีกว่าเจ้าหน้ีรายอื่นของบีทีเอสซีไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีมีประกันหรือไม่มีประกัน หากการโต้แยง้การ
โอนรายได้สุทธิในอนาคตตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิโดยเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีนั้นประสบ
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ความส าเร็จ จะท าให้กองทุนไม่ได้รับรายได้สุทธิตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นแหล่งรายได้เดียวของกองทุน อันอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ
กองทุนและต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินปันผลจากกองทุนด้วย 

ในกรณีดังกล่าว กองทุนจะต้องไปด าเนินการฟ้องร้องบีทีเอสซีต่อศาลเพื่อบังคับสิทธิของกองทุนตามสัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิและเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกองทุนจากการที่กองทุนได้ช าระเงินค่าซื้อรายได้
สุทธิตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิไปแล้วเต็มจ านวน นอกจากนี้ กองทุนยังมีสิทธิบังคับหลักประกันซึง่
ผู้สนับสนุนได้ให้ไว้กับกองทุนภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ ผู้สนับสนุน สัญญาจ าน าหุ้น หรือการ
บังคับสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น แล้วแต่กรณี 

อย่างไรก็ดี ณ วันท่ีจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน และวันท่ีจะเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีไม่
มีเจ้าหน้ีมีประกัน แต่มีเจ้าหน้ีไม่มีประกัน อาทิ เจ้าหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน (ซึ่งสัญญาเงินกู้ดังกล่าว
จะถึงวันครบก าหนดช าระในปี 5228 และ 5261) ผู้ถือหุ้นกู้บีทีเอสซี (ซึ่งบีทีเอสซีจะกันส่วนและวางเงินเต็ม
จ านวนเพื่อช าระหนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าว) และเจ้าหน้ีทางการค้าอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิในล าดับเดียวกับเจ้าหนี้ไม่มี
ประกันดังกล่าวของบีทีเอสซี เว้นแต่การบังคับจ าน าหุ้นบีทีเอสซีตามสัญญาจ าน าหุ้นซึ่งเป็นหลักประกันท่ีบีทีเอส
จีให้ไว้กับกองทุน 

บีทีเอสซีจะถูกจ ากัดการก่อหน้ีในอนาคตตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้ซึ่งบีทีเอสซีตกลงที่จะไม่ก่อหนี้เกิน
กว่าจ านวนที่กองทุนก าหนดและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 

2.5 ควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุน 

บีทีเอสซีได้ขอให้บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด (“ที่ปรึกษากฏหมาย”) ให้ความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนในสองประเด็น ได้แก่ (ก) การที่บีทีเอสซีจะเข้าท าธุรกรรมและด าเนินการขายรายได้
สุทธิที่บีทีเอสซีได้รับจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัญญา

สัมปทานให้แก่กองทุนนั้น จะก่อให้เกิดเหตุผิดสัญญาสัมปทานหรือไม่ และการเข้าท าธุรกรรมและด าเนินการขาย
รายได้สุทธิดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ที่บีทีเอสซีได้รับอยู่ในปัจจุบันตามสัญญา

สัมปทานหรือไม่ และ (ข) การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งข้อหาแก่ผู้บริหารของกทม. และบุคคลต่างๆ รวมถึง
ผู้บริหารบางรายของบีทีเอสซีในการลงนามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว ว่าร่วมกันประกอบ
กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 50 มกราคม 5212 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญานั้น จะมี
ผลกระทบต่อการจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมทั้งการลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิหรือไม่ 

ที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  

2.5.1 ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานจากการ
เข้าท าธุรกรรมและด าเนินการขายรายได้สุทธิ 

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า การที่บีทีเอสซีจะเข้าท าธุรกรรมและด าเนินการขายรายได้สุทธิที่
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บีทีเอสซีได้รับจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัญญา

สัมปทานให้แก่กองทุนนั้นสามารถด าเนินการได้ และไม่ถือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือเป็นการ
ผิดสัญญาสัมปทานแต่อย่างใด นอกจากนี้ การขายรายได้สุทธิดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิและ
ประโยชน์ต่างๆ ที่บีทีเอสซมีีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบันตามสัญญาสัมปทาน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 สัญญาสัมปทานก าหนดให้สิทธิในการจัดเก็บและได้รับรายได้ค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตลอดอายุสัมปทานเป็นสิทธิของ
บีทีเอสซี โดยบีทีเอสซีไม่จ าต้องแบ่งรายได้ค่าโดยสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้สัมปทานหรือบุคคลอื่น 
ด้วยเหตุนี้ บีทีเอสซีในฐานะผู้มีสิทธิในรายได้ค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จึงมีสิทธิที่จะด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายได้ค่า
โดยสารดังกล่าวที่บีทีเอสซีได้รับตลอดอายุสัมปทาน รวมถึงการใช้ การหาประโยชน์ และการ
จ าหน่ายจ่ายโอนรายได้ค่าโดยสารดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ 

 ทรัพย์สินที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ เป็นรายได้สุทธิจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก ซึ่งประกอบด้วยรายได้
ค่าโดยสารสุทธิภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย O&M และเงินที่บีทีเอสซีได้รับจากการใช้สิทธิ
เรียกร้องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 5.1 “ภาพรวมของกองทุน” เนื่องจากสัญญาสัมปทาน

ไม่มีข้อก าหนดห้ามบีทีเอสซีขายรายได้ค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือเงินท่ีบีทีเอสซีได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 5.1“ภาพรวมของกองทุน” ดังนั้น ตามหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องทรัพย์สิน  
บีทีเอสซีในฐานะผู้มีสิทธิในรายได้จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักและในฐานะผู้ที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้สุทธิดังกล่าวในอนาคต จึงมีสิทธิที่จะ
ใช้อ านาจกรรมสิทธิ์ของตนเหนือรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการจ าหน่าย จ่ายโอน 
รวมถึงการขายรายได้สุทธิดังกล่าวให้กองทุนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิได้ 

 การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธินั้น ซึ่งรวมถึง
หน้าที่ในการส่งมอบรายได้สุทธิที่บีทีเอสซีจะได้รับจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัญญาสัมปทานให้แก่กองทุน ไม่ก่อให้เกิดหรือมีผลเป็น
การโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาสัมปทานไปยังกองทุนแต่ประการใด 
การเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ รวมถึงการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ 
บีทีเอสซีภายใต้สัญญาดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นเหตุผิดสัญญาภายใต้สัญญาสัมปทาน อันอาจ
เป็นเหตุให้กทม. สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานได้แต่อย่างใด 

 ในส่วนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บีทีเอสซีอาจได้รับในฐานะผู้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญา
กรมธรรม์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจาก
สัญญาสัมปทานก าหนดให้บีทีเอสซีจะต้องท าสัญญากรมธรรม์ประกันภัยวินาศภัยประเภท 
All Risks ส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และมี กทม. เป็นผู้รับ
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ผลประโยชน์ร่วม โดยต้องน าเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ได้รับจากสัญญากรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการฟ้ืนฟูระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักนั้น 
แม้ว่าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะก าหนดให้บีทีเอสซีต้องน าส่งเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้องต่างๆ ภายใต้สัญญากรมธรรม์ประกันวินาศภัยดังกล่าว
ข้างต้นเข้าบัญชีของกองทุนในฐานะท่ีเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมภายใต้สัญญากรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยดังกล่าวก็ตาม บีทีเอสซีสามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจากกองทุนไปใช้
ในการฟื้นฟูระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ เพื่อให้บีทีเอสซีสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา

สัมปทานได้ 

2.5.2 บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบของการกล่าวหาของกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อ
สัญญาสัมปทาน และการขายหรือโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่บีทีเอสซีจะได้รับภายใต้สัญญา
สัมปทานให้แก่กองทุน 

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการกล่าวหาว่าสัญญาให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว เป็นการประกอบกิจการรถรางโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ระหว่างการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและอาจมีกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ต่อไป ไม่เกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ
ตามสัญญาสัมปทานของบีทีเอสซี และหากในท้ายที่สุด องค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายได้วินิจฉัย 
พิจารณา หรือตัดสินว่าการเข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวถือเป็นการประกอบ
กิจการรถรางโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 กรณีดังกล่าวก็จะไม่มีผลกระทบต่อ
ความสมบูรณ์ของสัญญาสัมปทาน  ซึ่ ง เป็นสัญญาที่ ได้ รับการอนุมัติ จากรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 28 และการขายหรือโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่
บีทีเอสซีจะได้รับภายใต้สัญญาสัมปทานที่มีอายุเหลืออยู่ประมาณ 17 ปี ให้กับกองทุน รวมทั้งจะไม่มี
ผลกระทบต่อบีทีเอสซีและบีทีเอสจี ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
รวมทั้งสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขายหรือโอนรายได้ค่าโดยสารสุทธิดังกล่าว 

3. ข้อมูลทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท  และ
รายละเอียดของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน - กองทุนและธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก 

3.1.1 ความเป็นมา 

กองทุนจะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสร้างโอกาสที่
น่าสนใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการลงทุนในรายได้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานทีบ่ีทีเอสซีมีสิทธิด าเนินงานแต่เพียงผู้เดียว โดยบีทีเอสจี 
(หรือผู้สนับสนุน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนก่อตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี 
และจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจะถือหน่วยลงทุนในกองทุนจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
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หน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนตกลงที่จะถือหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าวไว้เป็นเวลา 10 ปี นับ
จากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนจะให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 
Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนดและในกรณีที่ผู้สนับสนุนหรือบริษัทในเครือของผู้สนับสนุน (ตามแต่กรณี) ได้รับ
ข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่แล้วเสร็จ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จของผู้สนับสนุน หรือบริษัทในเครือของผู้สนับสนุน ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและมีศักยภาพที่
จะเติบโตได้ในระยะยาวเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สม่ าเสมอในอัตราที่น่าพอใจ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 “กลยุทธ์การลงทุน”  

บีทีเอสซีเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแต่เพียงผู้เดียว ระบบรถไฟฟา้
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบรางไฟฟ้ายกระดับ มีสองสายแยกจากกันโดยมีเส้นทางผ่าน
ถนนสายส าคัญบางสายในบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายใต้สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซมีสิีทธใิน
การด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักสองสาย ได้แก่ สายสุขุมวิทหลักและ 
สายสีลมหลัก (ซึ่งทั้งสองสายรวมกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว) เส้นทางตามสัญญา

สัมปทานครอบคลุมสถานีทั้งหมด 23 สถานี มีระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร โดยบีทีเอสซีมีสิทธิในการเก็บ
ค่าโดยสารเต็มจ านวนจากเส้นทาง 23.5 กิโลเมตรนี้ตามสัญญาสัมปทาน โปรดพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในหัวข้อ 3.1.4 “รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
และสัญญาสัมปทาน – สัญญาสัมปทาน” ทั้งนี้ สายสุขุมวิทหลักประกอบด้วยสถานีทั้งหมด 17 สถานี  
มีเส้นทางจากใจกลางกรุงเทพมหานคร ออกไปยังทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหมอชิตไปส้ินสุดที่อ่อนนุช ส่วนสายสีลมหลักประกอบด้วยสถานี
ทั้งหมด 7 สถานี มีเส้นทางผ่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เริ่มต้น
จากสนามกีฬาแห่งชาติไปส้ินสุดที่สะพานตากสิน ซึ่งมีสถานีสยามเป็นสถานีเชื่ อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า 
บีทีเอสทั้งสองสาย  

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 กรุงเทพธนาคม และบีทีเอสซีได้เข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อม

บ ารุงระยะยาว ซึ่งครอบคลุมส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท เพื่อแทนที่สัญญา 
การให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะส้ันทั้งสามฉบับที่ท าไว้เดิม นอกจากนี้ สัญญาให้บริการเดินรถ

และซ่อมบ ารุงระยะยาวยังครอบคลุมสายสีลมหลักและสายสุขุมวิทหลักภายหลังครบก าหนดอายุ
สัญญาสัมปทานในเดือนธันวาคม 2572 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2585 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพส่วนต่อขยาย แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ส่วนต่อ
ขยายสายสีลมแบ่งเป็นสองส่วน ทั้งที่ขยายเสร็จส้ินแล้ว และก าลังอยู่ในระหว่างการขยาย ส าหรับสาย
สุขุมวิทน้ัน มีแผนการต่อขยายหลายส่วน และบางส่วนได้ต่อขยายเสร็จส้ินแล้ว ส่วนต่อขยายเหล่านี้ไม่ได้



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 34 
 

เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิที่กองทุนจะซื้อจากบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ 

วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในเบื้องต้น คือ รายได้
สุทธิที่กองทุนจะซื้อจากบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งไม่รวมถึงรายได้ค่า
โดยสารนอกเหนือจากสัญญาสัมปทาน เช่น ค่าโดยสารที่ได้รับจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และค่าโดยสารท่ีได้รับจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักภายหลังเดือนธันวาคม 2572  อย่างไรก็ดี บีทีเอสซีจะให้สิทธิซื้อรายได้ สิทธ ิผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ 
และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และ/หรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรก
แก่กองทุนที่จะซื้อรายได้ สิทธิ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่แล้วเสร็จ และ โครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี ซึ่ง
รวมถึงสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวและสัญญาที่ได้ต่ออายุสัญญาสัมปทานใดๆ   

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้บริการผู้โดยสารเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 176.0 ล้านคน และ 
146.3 ล้านคน ตามล าดับ บีทีเอสซีมีรายได้จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
เป็นจ านวน 4,296.8 ล้านบาท ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 3,633.0 ล้านบาทในงวด
เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

3.1.2 จุดแข็งของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ทรัพย์สินที่กองทุนจะลงทุนครั้งแรก คือ รายได้สุทธิซึ่งเกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก บริษัทจัดการเชื่อว่าจุดแข็งของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
มีดังต่อไปนี้ 

สิทธิตำมสัมปทำนแต่เพียงผู้เดียวในกำรด ำเนินงำนระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลกั 
โดยมีกลไกในกำรปรับโครงสร้ำงค่ำโดยสำรที่ชัดเจน และไม่ต้องแบ่งรำยได้ให้ภำครัฐ 

ภายใต้สัญญาสัมปทานของบีทีเอสซีกับ กทม. บีทีเอสซีได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการด าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  และสิทธิในการจัดเก็บค่าโดยสารที่ได้จากระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจนถึงเดือนธันวาคม 2572 บีทีเอสซีเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างงาน
โครงสร้าง (Civil Works) และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) ของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้หลักการ สร้าง-ด าเนินงาน-โอน  ดังนั้น บีทีเอสซี
จึงได้รับประโยชน์จากการได้รับค่าโดยสารเต็มจ านวน โดยไม่ต้องมีการแบ่งรายได้ให้แก่ภาครัฐในส่วนของ
เส้นทาง 23.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ สัญญาสัมปทานอนุญาตให้บีทีเอสซีปรับขึ้นค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ 
(Effective Fare) โดยจะต้องมีระยะเวลาห่างกับการปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ในครั้งก่อนหน้าไม่น้อย
กว่า 18 เดือน โดยที่ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ 
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(Authorized Fare) และยังมีข้อก าหนดในการปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีปกติและกรณีพิเศษส าหรับการ
ปรับขึ้นของเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
3.1.4 “รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและสัญญาสัมปทาน – สัญญา
สัมปทาน – อัตราค่าโดยสาร”  

ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส ำหรับพื้นที่
ในใจกลำงกรุงเทพมหำนคร และครอบคลุมจุดหมำยปลำยทำงที่ส ำคัญหลำยแห่ง 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเชื่อมต่อย่านธุรกิจ แหล่งจับจ่ายใช้สอย และแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักหลายแห่งในใจกลางกรุงเทพมหานคร ท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักเป็นรูปแบบการขนส่งที่เป็นท่ีนิยมส าหรับท้ังคนกรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยว เส้นทางให้บริการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักครอบคลุมแหล่งธุรกิจส าคัญย่านสาทร สีลมและอโศก  
อีกทั้งแหล่งค้าขายย่านสยามและสุขุมวิท ทั้งนี้ การที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ตั้งอยู่บนศูนย์กลางและสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งในใจกลางกรุงเทพมหานคร 
ท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบหลักของระบบขนส่งมวลชนส าหรับพื้นที่
ในใจกลางกรุงเทพมหานคร และยังเชื่อมต่อกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
แอร์พอร์ต ลิงค์ รถโดยสารประจ าทาง และเรือโดยสารอีกด้วย 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักยังเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ ในศูนย์กลางการค้าในย่าน 
สีลมและสุขุมวิท และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง   
ซึ่งรวมถึง สยามพารากอน เซ็นทรัลชิดลม มาบุญครอง เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า และดิเอ็มโพเรียม  
นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักยังมีโรงแรมจ านวน
มาก รวมทั้งเขตที่อยู่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ที่ก าลังพัฒนาตั้งอยู่  ซึ่งมีส่วนท าให้จ านวนผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้น จุดเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้นอกจากจะเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมในการเชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว ยังช่วยเพิ่มจ านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักอันเนื่องมาจากความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทาง
ทางถนนในใจกลางกรุงเทพมหานครในปัจจุบันแล้ว ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ให้บริการการเดินทางที่สะดวกสบาย ภายในขบวนรถมีระบบปรับอากาศ และไม่ต้องฝ่าการจราจรที่ติดขัด 
นอกจากนี้ ความปลอดภัยและความตรงต่อเวลาก็เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักเป็นที่นิยม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เช่น รถโดยสารประจ าทาง และ
รถมินิบัส  บีทีเอสซีคาดว่ากรุงเทพมหานครจะยังคงความเป็นเมืองหลัก (monocentric city) และระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะยังคงเป็นระบบการขนส่งหลักส าหรับผู้โดยสาร เนื่องจาก
ระบบน้ีครอบคลุมจุดหมายหลักๆ ภายในใจกลางกรุงเทพมหานคร 

เป็นธุรกิจที่มีควำมแข็งแกร่ง มีกำรเติบโต และมีโอกำสในกำรเติบโตที่ดี 

ตั้งแต่เริ่มเปิดด าเนินการ  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักกลายเป็นระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่เป็นที่นิยมและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากความ
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รวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ  ในรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ให้บริการผู้โดยสารเป็นจ านวนทั้งส้ิน 176 ล้านคน คิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 5.2 ต่อปีส าหรับช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา และอัตราการเติบโตสะสมเฉล่ีย 
(CAGR) ร้อยละ 10.9 ต่อปีตั้งแต่เปิดให้บริการ (เปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2542 - วันที่ 2 
ธันวาคม 2543 จ านวน 55 ล้านคน ถึงระหว่างช่วงวันที่ 5 ธันวาคม 2554 – วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 
จ านวน 191 ล้านคน) 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักสร้างรายได้และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้เริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542 
รายได้จากค่าโดยสาร – สุทธิได้เพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าจะมีเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา วิกฤตการณ์การเงินทั่วโลก 
และเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศก็ตาม 

รัฐบาลได้วางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร  โดยให้
ความส าคัญแก่การลงทุนและการขยายระบบการขนส่งมวลชน  เพื่อให้ระบบการขนส่งมีความ
สะดวกสบายและเข้าถึงได้มากขึ้น แผนแม่บทล่าสุดคือ แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือที่มีชื่อเรียกว่า “M-MAP” ซึ่งจัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (“สนข.”) ได้ก าหนดการขยายเส้นทางการขนส่งทางรางออกไปเพื่อให้ครอบคลุม
ระยะทาง 390.0 กิโลเมตร ภายในปี 2562 และให้ครอบคลุมระยะทางทั้งหมด 508.0 กิโลเมตรภายในปี 
2572 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M-MAP ได้ในหัวข้อ 3.2.3 “ภาพรวมของการขนส่ง
มวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร - ส่วนต่อขยายที่ได้วางแผนไว้” สนข. คาดการณ์ว่า ด้วยการขยาย
ระบบน้ี สัดส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการการขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 43.3 ในปี 2580 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการขยายการขนส่งมวลชนต่างๆ มีจุดเชื่อม
โยงต่อกัน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจึงมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการ
ขยายเส้นทางให้บริการทั้งหมดเหล่านี้ เนื่องจากผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังใจกลาง
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มที่จะใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งจะท าให้มี
จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 

กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรรักษำระดับของต้นทุนในกำร
ด ำเนินกำร (Operational Leverage)  

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บีทีเอสซีสามารถคงไว้ซึ่ง
ต้นทุนการด าเนินงานท่ีต่ า  โดยมีสาเหตุหลักมาจากระบบและขบวนรถไฟฟ้าของบีทีเอสซีที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย และมีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบของตัวสถานีและรางรถไฟฟ้าซึ่งลดการใช้
งานของระบบเบรกท าให้มีต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงและค่าไฟฟ้าต่ า อีกทั้งเนื่องมาจากต้นทุนด้านแรงงานและ
ไฟฟ้า (ซึ่งผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ) ในประเทศไทยนั้นยังมีราคาต่ า นอกจากนี้ การเป็นระบบรางยกระดับ
ยังท าให้บีทีเอสซีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับอากาศในสถานีต่างๆ หรือระบายอากาศในอุโมงค์ที่มี
ความยาว ทั้งยังมีความยาวของบันไดเล่ือนที่ส้ันกว่าของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน นอกจากนี้เนื่องจากเป็น
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ระบบลอยฟ้า ท าให้สามารถออกแบบให้ทางเข้าสู่และออกจากสถานีมีความลาดชัน จึงท าให้ประหยัด
พลังงานมากกว่าระบบใต้ดินซึ่งรางเป็นระนาบตรง และสามารถออกแบบให้ระบบสามารถแปลงพลังงาน
ที่ได้จากการหยุดรถเป็นพลังงานไฟฟ้า และน ากลับมาใช้ใหม่  ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีต่ ากว่าระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน  

เมื่อจ านวนผู้โดยสารและรายได้จากค่าโดยสารเพิ่มขึ้น บีทีเอสซีคาดว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีการลงทุนใน
ระบบหรือรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ต้นทุนค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่ (นอกเหนือจากค่า
เส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) เช่น ค่าสาธารณูปโภค และเงินเดือนพนักงาน เป็นต้นทุนคงที่ซึ่งจะไม่
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสาร  ดังนั้น บีทีเอสซีคาดว่าอัตราผลก าไรจาก
การประกอบการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะยังคงอยู่ในระดับสูงจากการ
ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ดังกล่าว 

คณะผู้บริหำรที่มีควำมเชี่ยวชำญและแข็งแกร่ง 

คณะผู้บริหารของบีทีเอสซีประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจขนส่งมวลชน  
เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่คณะผู้บริหารได้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักโดยไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆ เกิดขึ้น และจากการรักษามาตรฐานการให้บริการที่สูงเช่นนี้  บีทีเอสซีจึง
ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น ประกาศนียบัตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย OHSAS 
18001:2007 ISO 9001:2008 ส าหรับการให้บริการบริหารจัดการ และประกาศนียบัตรส าหรับระบบการ
บริหารจัดการความปลอดภัยจากสถาบัน Lloyd’s Register 

3.1.3 กลยุทธ์ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

บริษัทจัดการเชื่อว่ากลยุทธ์ดังต่อไปนี้ของบีทีเอสซี จะท าให้ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักมีแนวโน้มที่ดี 

การเพิ่มศักยภาพของบีทีเอสซีในการให้บริการลูกค้าและการเพิ่มจ านวนผู้โดยสาร 

ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสารจ านวน 35 ขบวน และขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารจ านวน  
12 ขบวนที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อให้บริการในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักนั้นได้ให้บริการเกือบเต็มขีดความสามารถในการรองรับจ านวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า บีทีเอสซีคาดว่าจ านวนผู้โดยสารจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดส่วนต่อขยายในอนาคต (ไม่ว่าจะด าเนินงานโดยบีทีเอสซีหรือไม่ก็ตาม) ทั้งจาก
เส้นทางให้บริการเดิมและจากส่วนเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ตลอดเส้นทางที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น 
บีทีเอสซี จึงมุ่งที่จะเพิ่มรายได้ค่าโดยสารตามการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ด้วยการเพิ่มตู้โดยสารอีกหนึ่งตู้ใน
ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสารทั้ง 35 ขบวน (ซึ่งได้รับมอบครบถ้วนแล้ว) และเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าขนาด  
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4 ตู้โดยสารอีก 5 ขบวน (ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบได้ภายในส้ินปี 2556) ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้ในการซื้อ
รถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้บริการในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักนอกเหนือจากที่กล่าว
ข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักจากรายได้สุทธิ โดยคาดว่าในระหว่างปี 2561 – 
2564 จะมีการซื้อตู้โดยสารเพิ่มเติมซึ่งจะจัดสรรให้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
จ านวน 12 ตู้ 

นอกจากนี้ บีทีเอสซียังคงเพิ่มจุดเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ ตลอดเส้นทางระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักโดยเจ้าของอาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อสร้างและการดูแลรักษาทางเชื่อม และได้
พัฒนาการให้บริการการออกตั๋วร่วมภายใต้ชื่อ “Rabbit Card” ซึ่งสามารถใช้เพื่อการช าระราคาสินค้าด้วย
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามร้านค้าที่ร่วมรับบัตรนี้  ระบบการออกตั๋วร่วมจะท าให้บัตรใบเดียวสามารถน าไปใช้
ช าระค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนหลายประเภทที่แตกต่างกัน เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (“BRT”) บีทีเอสซีเชื่อว่ากรณี
ดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารและจะส่งผลให้มีการใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักมากขึ้น  ปัจจุบันเริ่มมีการใช้ระบบการออกตั๋วร่วมในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท BRT และร้านค้า
ที่ร่วมรับบัตรนี้แล้ว โดยบีทีเอสซีคาดว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จะเข้าร่วมระบบการออกตั๋วร่วมในปี 2556 

การปรับโครงสร้างค่าโดยสาร  

สัญญาสัมปทานอนุญาตให้บีทีเอสซีปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) โดยจะต้องมี
ระยะเวลาห่างกับการปรับค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ในครั้งก่อนหน้าไม่น้อยกว่า 18 เดือน โดยที่ค่าโดยสารท่ี
เรียกเก็บได้ต้องไม่เกินเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  (Authorized Fare) และยังมี
ข้อก าหนดในการปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีปกติและกรณีพิเศษ (โดยหลักตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น) 
ส าหรับการปรับขึ้นของเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 3.1.4 “รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและสัญญา
สัมปทาน – สัญญาสัมปทาน – อัตราค่าโดยสาร” ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 อยู่
ระหว่าง 15 บาท ถึง 40 บาท ในขณะที่เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 อยู่ที่ 18.79 บาท ถึง 56.36 บาทต่อเที่ยว ซึ่งยังมีช่วงราคาให้สามารถปรับขึ้นค่าโดยสารที่
เรียกเก็บได้ในอนาคตอีกมาก โดยบีทีเอสซีได้ปรับค่าโดยสารที่อาจเรียกเก็บได้ครั้งสุดท้ายในปี 2550 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บีทีเอสซีมีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในช่วงไตร
มาสแรกของปี 2556/2557 (1 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2556) เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตั้งแต่การ
ปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 รวมทั้ง การน าขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้
โดยสารมาให้บริการในสายสุขุมวิท โดยบีทีเอสซีคาดว่าจะปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้โดยเฉล่ียให้
สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาต่างๆ  
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

แม้ว่าบีทีเอสซีจะมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยู่แล้ว (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1.2 “จุดแข็ง
ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก – การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการรักษาระดับต้นทุนในการด าเนินการ (Operational Leverage)”) บีทีเอสซีก็ยังคง
หาทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการบ ารุงรักษาระบบที่มี
ความส าคัญต่างๆ ด้วยตนเองแทนที่จะใช้บริการบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลกรของบีทีเอสซีจะ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากผู้ขาย และเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารต้นทุนการบ ารุงรักษา จนบัดนี้  
บีทีเอสซีได้เข้าท าการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึง ระบบการเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติในปี 5248 และระบบ TETRA train radio ที่ได้รับการปรับปรุงในปี 5223 และตั้งแต่ได้มีการจัด
ระเบียบรถไฟฟ้าครั้งแรก ได้บ ารุงรักษาขบวนรถไฟฟ้าใหม่จ านวน 12 ขบวนที่ได้ซื้อมาจากซีอาร์ซ ี(ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ China Northern Locomotive and Rolling Stock Industry Group Corp. ซึ่งเป็นบริษัท
ผลิตรถไฟและรถไฟฟ้าชั้นน าในประเทศจีน) ด้วยตนเอง ซึ่งขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าวได้น ามาให้บริการ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บีทีเอสซียังมีความตั้งใจที่จะ
บ ารุงรักษาขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสารจ านวน 35 ขบวนเดิมและระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอื่นๆ 
หลังจากสัญญาซ่อมบ ารุงที่มีกับซีเมนส์หมดอายุลงในเดือนธันวาคม 2557 

นอกจากนี้ บีทีเอสซีประสงค์ที่จะเพิ่มความร่วมมือกับผู้สนับสนุนต่อไป เช่น บีทีเอสซีได้ออกสมาร์ท
การ์ดส าหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการท่ีพักอาศัยของผู้สนับสนุน ซึ่งจะสามารถใช้สมาร์ทการ์ดดังกล่าวเป็น
ตั๋วโดยสารระบบการขนส่งมวลชนได้ นอกเหนือจากเป็นคีย์การ์ดส าหรับเข้า-ออกโครงการที่พักอาศัยของ
ผู้สนับสนุน นอกจากนี้ สมาร์ทการ์ดยังสามารถใช้ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในหลายสถานที่ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งการน าสมาร์ทการ์ดมาใช้นอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าแล้ว ยังจะท าให้การบริหารค่าใช้จ่ายของบีทีเอสซีมีประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากระบบที่ใช้กับ
สมาร์ทการ์ดดังกล่าวไม่ต้องมีการบ ารุงรักษามากเท่ากับระบบบัตรแม่เหล็กที่บีทีเอสซีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

3.1.4 รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและสัญญาสัมปทาน 

บททั่วไป 

จากความส าเร็จของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รัฐบาลและกทม. ได้วางนโยบายที่
จะลงทุนเพิ่มเติมในระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น กทม. จึงเป็น
ผู้ลงทุนและก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีลมใน 2 ระยะ โดยระยะแรกเพิ่มสถานี 2 สถานีบนสายสีลมต่อ
จากสถานีปลายทางสะพานตากสิน โดยมีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก 2.2 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเชิง
พาณิชย์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 และหลังจากนั้นจะเพิ่มสถานีอีก 4 สถานีจากส่วนต่อขยายใน
ระยะแรก โดยมีระยะทางเพิ่มขึ้นอีก 5.3 กิโลเมตร ซึ่งสองสถานีแรกของส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 (วง
เวียนใหญ่ – บางหว้า) ได้เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และกทม. คาดว่าอีกสองสถานีท่ีเหลือจะ
เปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2556 ซึ่ง กทม. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในส่วนต่อขยายนี้  
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 พฤศจิกายน 2553 และตุลาคม 2554 กรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นบริษัทที่ กทม. 
มีอ านาจควบคุม ได้ว่าจ้างให้บีทีเอสซีด าเนินงานส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 (สะพานตากสิน-วงเวียน
ใหญ่) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) และส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 (วงเวียนใหญ่-บาง
หว้า) ตามล าดับ ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะส้ันสามฉบับ ต่อมาเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2555 กรุงเทพธนาคม และบีทีเอสซีได้เข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง

ระยะยาว ซึ่งครอบคลุมส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเพื่อแทนที่สัญญาการ
ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะสั้นทั้งสามฉบับที่ท าไว้เดิม นอกจากนี้ สัญญาให้บริการเดินรถและ

ซ่อมบ ารุงระยะยาวยังครอบคลุมสายสีลมหลักและสายสุขุมวิทหลักภายหลังครบก าหนดอายุสัญญา
สัมปทานในเดือนธันวาคม 2572 สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวมีระยะเวลา 30 ปี
โดยจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2585 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาสรุปสาระส าคัญของสัญญาให้บริการเดินรถ

และซ่อมบ ารุงระยะยาวได้ในหัวข้อ 3.3.6 ข้อ 1 “สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว”  
ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว  บีทีเอสซีเรียกเก็บค่าจ้างในการ
ด าเนินงานและบ ารุงรักษาส่วนต่อขยายและการจัดหารถไฟฟ้าและการให้บริการแก่ผู้โดยสารจาก กทม. 
ซึ่งค่าจ้างที่บีทีเอสซีได้รับภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวจะไม่รวมอยู่ใน
รายได้สุทธิทีก่องทุนจะซื้อจากบีทีเอสซี แต่ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนมี
สิทธิซื้อและสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้ค่าจ้างและสิทธิในการได้รับค่าจ้างดังกล่าวจาก  
บีทีเอสซี 

สัญญำสัมปทำน 

ภาพรวม 

ในเดือนเมษายน 5234 กทม. ได้ออกประกาศ เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอโครงการลงทุน
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 เมษายน 5234 เพื่อให้ผู้สนใจยื่นรายละเอียด
ข้อเสนอในการจัดให้มีและประกอบการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งกลุ่มธนายง 
น าโดยบริษัท ธนายง จ ากัด (ปัจจุบันคือบีทีเอสจี) ได้ยื่นข้อเสนอการลงทุนก่อสร้างตามประกาศฉบับ
ดังกล่าวของ กทม. และโดยที่ข้อเสนอดังกล่าวระบุว่าหากกลุ่มธนายงได้รับการคัดเลือก กลุ่มธนายงจะ
จัดตั้งบริษัทขึ้นเป็นคู่สัญญาเพื่อด าเนินการตามโครงการ ซึ่งภายหลังการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว 
กทม. ได้คัดเลือกให้กลุ่มธนายงเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีและประกอบการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก กลุ่มธนายงจึงได้จัดตั้งบีทีเอสซีขึ้นเพื่อรับสัมปทานและเข้าท าสัญญาสัมปทาน 

ทั้งนี้ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้ก าหนดว่า บุคคลใดจะประกอบกิจการรถรางจะต้องได้รับอนุญาต
หรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย ดังกล่าว ในเดือนมีนาคม 2535 โดยอาศัย
อ านาจตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้บีทีเอสซีเป็นผู้รับสัมปทาน
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและได้แต่งตั้งให ้กทม. 
เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อกระท าการที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานที่ให้แก่บีทีเอสซี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
เลขที่ มท 1101/5607 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2535 ทั้งนี้ ในวันที่ 9 เมษายน 2535 บีทีเอสซีได้ตกลงเข้าท า
สัญญาสัมปทานกับ กทม. โดยตามสัญญาดังกล่าว กทม. ให้บีทีเอสซีเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง 
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ด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 30 ปี 
หลังจากที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มด าเนินงานในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซี มีสิทธิได้รับรายได้ทั้งหมดจากกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมถึง ค่าโดยสาร การให้สิทธิ (franchising) การโฆษณา 
และการให้เช่าร้านค้า ในระหว่างระยะเวลาสัมปทาน 

บีทีเอสซีเชื่อว่าการเข้าท าสัญญาสัมปทานของบีทีเอสซีกับ กทม. ข้างต้น บีทีเอสซีได้กระท าโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย สัญญาสัมปทานจึงมีผลสมบูรณ ์

หน้าที่ของบีทีเอสซี 

ภายใต้สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซี มีหน้าที่จะต้องด าเนินการต่างๆ รวมถึง 

 การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance) บีทีเอสซีเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงาน และบ ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับสัมปทาน หากปริมาณผู้ใช้บริการมีมากเกินกว่าระดับที่ระบบจะสามารถรองรับได้ บีทีเอสซี
สามารถขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการโดยสารของระบบได้อีก  แต่หาก
ความสามารถของระบบสูงกว่าปริมาณการโดยสาร  บีทีเอสซีสามารถลดความถี่ของการ
ให้บริการรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการได้ และหากเป็นการขยายการให้บริการ
ของระบบโดยความต้องการของกทม. บีทีเอสซีรับที่จะด าเนินการขยายปริมาณการโดยสาร
ดังกล่าวหากบีทีเอสซีได้รับผลตอบแทนในจ านวนที่กทม. และบีทีเอสซีจะได้ตกลงร่วมกัน 

 กฎระเบยีบเพื่อความปลอดภัย (Safety Regulation) แม้ว่าบีทีเอสซีในฐานะผู้ด าเนินการระบบ
มีสิทธิที่จะก าหนดกฎระเบียบในการใช้งานระบบได้ กทม. สงวนสิทธิในการก าหนดกฎระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
แต่หากกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลกระทบทางลบต่อสถานะทางการเงินของบีทีเอสซี หรือท าให้
บีทีเอสซีต้องลงทุนเพิ่มขึ้น กทม. จะปรึกษากับบีทีเอสซีก่อนที่จะออกกฎระเบียบดังกล่าว 

หน้าที่ของกทม. 

ภายใต้สัญญาสัมปทาน กทม. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการดังต่อไปนี้ 

 ที่ดิน  กทม. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาที่ดินที่จ าเป็นต่อการสร้างและด าเนินงานของระบบ
ให้แก่บีทีเอสซี โดยบีทีเอสซีได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวให้ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบ   
บีทีเอสซีมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้โครงสร้างที่สร้างขึ้นบนที่ดิน ไม่ว่าจะเพื่อตัวระบบหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการพาณิชย์หรือการค้าปลีกอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจัดการใดๆ ซึ่งเกินขอบเขต
เงื่อนไขของสัญญาสัมปทานจะไม่สามารถท าได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก กทม. เป็นการล่วงหน้า 
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 การจัดหาพลังงาน  กทม. จะต้องประสานงานให้บีทีเอสซีได้ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
ในราคาที่ไม่สูงเกินกว่าราคาที่การไฟฟ้านครหลวงขายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือ
จะต้องช่วยเหลือบีทีเอสซีในการจัดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง 
มวลชนกรุงเทพสายหลัก (ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่ กทม. มีอ านาจกระท าได้)  

อัตราค่าโดยสาร 

ในช่วงแรก สัญญาสัมปทานก าหนดโครงสร้างค่าโดยสารแบบราคาเดียว (Flat fare) ซึ่งต่อมาถูกแก้ไขให้
เป็นการเรียกเก็บแบบตามระยะทางของการเดินทาง (Distance based fare structure) ค่าโดยสารที่ 
บีทีเอสซีเรียกเก็บต่อเที่ยวส าหรับการเดินทางระหว่างสองสถานีในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก คือ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare) ภายใต้สัญญาสัมปทาน ค่าโดยสารที่
เรียกเก็บได้จะต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้  (Authorized Fare) ซึ่งเป็น
ค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะน้ันท่ีถูกก าหนดตามสัญญาสัมปทาน เพดาน
อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวามคม 5222) ซึ่งได้รับประโยชน์จาก
การปรับขึ้นเพดานอัตราค่าโดยสารเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2555 มีอัตราอยู่ที่ 18.79 บาท ถึง 56.36 บาท อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีอาจก าหนดค่าโดยสารที่เรียกเก็บ
ได้ในอัตราต่ ากว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ก็ได้  หากผู้บริหารของบีทีเอสซี
เห็นสมควร  ทั้งนี้ ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีอาจปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้โดยจะต้องมี
ระยะเวลาห่างกับการปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ในครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ค่าโดยสารที่เรียก
เก็บได้จะต้องไม่เกินกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้และบีทีเอสซีได้ประกาศให้ กทม. 
และประชาชนทราบล่วงหน้า 30 วัน โดยบีทีเอสซีมีการปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ขึ้นจาก 10 บาท  
ถึง 40 บาทต่อเที่ยว เป็น 15 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2550 

ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีอาจปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ ใน 2 กรณ ีดังนี ้

 การปรับปกติ บีทีเอสซีสามารถขอปรับขึ้นเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ของอัตราเดิม ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคประจ าเดือนทั่วไปส าหรับเขต
กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ (“ดัชนี”) (Consumer Price Index:  
CPI for Bangkok) มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนีอ้างอิงของเดือนใดเดือนหนึ่งที่ผ่าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ดัชนีอ้างอิง หมายถึง ดัชนีที่ใช้ในการปรับเพดานอัตรา 
ค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ครั้งหลังสุด)  

 การปรับกรณีพิเศษ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ 

(1) หากในระหว่างปีหนึ่งปีใด ดัชนีของเดือนหน่ึงเดือนใดในปีนั้นมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 9 เทียบกับดัชนีอ้างอิงของเดือนใดที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดือน  
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(2) อัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐ  สูงหรือต่ ากว่าอัตรา
แลกเปล่ียนอ้างอิงเกินกว่าร้อยละ 10 (อัตราแลกเปล่ียนอ้างอิงหมายถึง อัตรา
แลกเปล่ียนกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ที่ใช้ในการปรับเพดานอัตราค่า
โดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ครั้งหลังสุด ซึ่งเท่ากับ 39.884 บาท ต่อ 1 เหรียญ
สหรัฐ)   

(3) อัตราดอกเบี้ยส าหรับหนี้เงินตราในประเทศหรือเงินตราต่างประเทศของบีทีเอสซี สูง
หรือต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศอ้างอิงหรืออัตราดอกเบี้ยต่างประเทศอ้างอิง 
(แล้วแต่กรณี) เกินกว่าร้อยละ 10 (อัตราดอกเบี้ยในประเทศอ้างอิงหมายถึง อัตรา
ดอกเบี้ยโดยเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ใช้ในการปรับเพดานอัตราค่าโดยสาร
สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ครั้งหลังสุด และอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศอ้างอิง หมายถึง 
อัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้เงินระหว่างธนาคารในตลาดเงินในกรุงลอนดอน  (LIBOR) 
ที่ใช้ในการปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ครั้งหลังสุด)  

(4) บีทีเอสซีรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นหรือลดลงอย่างมาก  

(5) บีทีเอสซีลงทุนเพิ่มขึ้นมากนอกเหนือขอบเขตของงานท่ีก าหนดไว้ในสัญญาสมัปทาน  

(6) บีทีเอสซีมีความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

สัมปทานเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ การปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ในกรณีพิเศษนั้น  คู่สัญญาต้องเห็นชอบ
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 30 วัน คู่สัญญาที่ประสงค์ให้มีการปรับเพดาน
อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้อาจร้องขอให้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการที่ปรึกษา  
(Advisory Committee) ให้เป็นผู้วินิจฉัย คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งจาก
บีทีเอสซี 2 ท่าน  กรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งจากจากกทม. 2 ท่าน (โดยภายหลังจากการจัดตั้งกองทุน หาก 
กทม. ไม่ขัดข้อง บีทีเอสซีจะด าเนินการให้ตัวแทนของกองทุนอย่างน้อยหน่ึงท่านเข้าสังเกตการณ์ในการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าว) และกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ดังกล่าว อีก 3 ท่าน และหากคณะกรรมการที่ปรึกษาเห็นชอบให้ปรับเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจ
เรียกเก็บได้แล้ว แต่รัฐบาลมีนโยบายจะตรึงราคาค่าโดยสารเพื่อความเหมาะสมแก่สภาวการณ์ บีทีเอสซี
จะยังไม่สามารถปรับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ โดยสัญญาสัมปทานก าหนดให้ฝ่ายรัฐบาลจัดมาตรการ
ทดแทนแก่บีทีเอสซี ตามความเหมาะสมแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บีทีเอสซีในขณะที่ยังไม่ปรับขึ้นค่า
โดยสารท่ีเรียกเก็บ 

เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ถือเป็นความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) ภายใต้สัญญาสัมปทาน  

(ก)  เหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบีทีเอสซีที่ไม่สามารถเอาประกันภัยได้ในราคาปกติ  
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(ข)  การชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญในธุรกิจก่อสร้างภายในประเทศ หรืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง  

(ค)  การท่ีรัฐบาลแทรกแซงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  

(ง)  ความล่าช้าอย่างมากในการเคล่ือนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงส่ิงสาธารณูปโภค  

(จ)  ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในประเทศไทย และ  

(ฉ)  การนัดหยุดงานอันไม่เกี่ยวข้องกับบีทีเอสซี  

ทั้งนี้ บีทีเอสซี ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้น ใน
กรณีที่ความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้น บีทีเอสซีจะต้องปรึกษากับ กทม. เกี่ยวกับการกระท าที่จ าเป็น
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อบรรเทาความเสียหาย หากคู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ บีทีเอสซีอาจ
เลิกสัญญาสัมปทานได้ ในกรณีที่การเลิกสัญญาเกิดจากการที่รัฐบาลแทรกแซงระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก บีทีเอสซีมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายในจ านวนเท่ากับมูลค่าทางบัญชี (book 
value) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และค่าเสียหายอื่นที่บีทีเอสซีพึงได้รับ
เพราะเหตุจากการเลิกสัญญาสัมปทาน ในกรณีที่บีทีเอสซีเลิกสัญญาอันเนื่องจากความเส่ียงที่เป็น
ข้อยกเว้นอื่น กทม. จะต้องชดใช้เงินให้แก่บีทีเอสซีส าหรับทรัพย์สินทั้งหลายที่บีทีเอสซีโอนให้แก่ กทม. 

ในราคาซึ่งจะก าหนดอย่างเป็นธรรมโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้  เงินชดเชยและ /หรือ
ค่าเสียหายที่บีทีเอสซีมีสิทธิได้รับจาก กทม. ตามสัญญาสัมปทานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายได้สุทธิที่
กองทุนจะได้จากบีทีเอสซีตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

การชดใช้ค่าเสียหาย ภาษี และประกันภัย 

บีทีเอสซีตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กทม. ข้าราชการ และลูกจ้างของ กทม. ในความรับผิดและ
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท า หรือละเว้นการกระท าใดๆ รวมถึง การกระท าโดยจงใจหรือโดย
ประมาทเลินเล่อ หรือการกระท าโดยไม่ค านึงถึงกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของบีทีเอสซี หรือลูกจ้างของ 
บีทีเอสซี ที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ยังคงอยู่แม้ว่าสัญญา

สัมปทานจะสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิก 

กทม. เป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินในส่วนของอาคารและที่ดินที่ กทม. จัดหา
ให้แก่บีทีเอสซีเพื่อก่อสร้างและด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ทั้งนี้ ไม่
รวมส่วนที่บีทีเอสซีใช้หรือให้เช่าช่วงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งบีทีเอสซีจะต้องรับผิดชอบ  

บีทีเอสซีจะต้องจัดให้มีการประกันวินาศภัยประเภท All Risks และประกันภัยเพื่อความรับผิดต่อบุคคลที่
สาม (Third Party Liability) ภายใต้เงื่อนไขท านองเดียวกับที่ผู้ประกอบกิจการแบบเดียวกันในสถานการณ์
อย่างเดียวกันเอาประกัน โดยในกรณีท่ีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ระบบ บีทีเอสซีจะต้องน าเงินที่ได้จากการ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก 
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กรรมสิทธิ์ การโอนกรรมสิทธิ์ และหลักประกัน  

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถูกก่อสร้างบนที่ดินสาธารณะซึ่งกทม. จัดหามาให้แก่
บีทีเอสซี ภายใต้สัญญาสัมปทาน กทม. ยังคงเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน แต่อนุญาตให้บีทีเอสซี มีสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการใช้ที่ดินดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาภายใต้สัญญาสัมปทาน  

อสังหาริมทรัพย์ (นอกจากรางรถไฟ) ซึ่งก่อสร้างขึ้นบนที่ดิน และกลายเป็นส่วนควบ หรือติดตรึงอยู่บน
ที่ดิน ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2542 และเมื่อสัญญาสัมปทาน

ส้ินสุดลง อุปกรณ์และเครื่องมือควบคุมซึ่งตั้งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว รวมทั้งขบวนรถไฟฟ้าภายใต้
สัญญาสัมปทานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. นอกจากนี้ หาก กทม. แจ้งความประสงค์ อุปกรณ์และ
เครื่องมือควบคุมที่ติดตั้งนอกบริเวณที่ดินของกทม. และเครื่องใช้ส านักงานอื่นใดซึ่งบีทีเอสซีใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับระบบจะตกเป็นสิทธิของ กทม. และเมื่อส้ินสุดระยะเวลาสัมปทาน สิทธิเกี่ยวกับ
ซอฟแวร์ ลิขสิทธิ ์และสิทธิบัตร ที่เป็นของบีทีเอสซี จะถูกโอนไปให้กับ กทม. ณ เวลาดังกล่าวเช่นกัน  

ในระหว่างระยะเวลาสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซี ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์และทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่ก่อสร้างบนที่ดินนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีสิทธิในการก่อภาระติดพันแก่ทรัพย์สินของตน  และใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
หลักประกันกับเจ้าหน้ีได้ 

อายุสัญญา และการเลิกสัญญา 

กทม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทาน ในกรณีที่บีทีเอสซีตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือกรณีที่ 
บีทีเอสซีจงใจผิดสัญญาในสาระส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

หากเป็นกรณีเหตุเลิกสัญญาที่แก้ไขไม่ได้ กทม. จะต้องมีหนังสือถึงบีทีเอสซี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และหากเป็นกรณีที่แก้ไขได้ กทม. จะต้องมีหนังสือถึงบีทีเอสซี ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักยังคงสามารถให้บริการแก่
ประชาชนต่อไปได้ กทม. อาจร่วมกับเจ้าหนี้ของบีทีเอสซี ในการเข้าด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นการชั่วคราว) และหากบีทีเอสซี ไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดสัญญาได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้แก้ไขนั้น กลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซี (ซึ่งได้แก่กองทุนตามที่ได้แจ้งต่อ กทม. ตาม
หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม.) มีสิทธิที่จะด าเนินการจัดหาบุคคลอื่นมารับโอนสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาสัมปทานจากบีทีเอสซี ภายใน 6 เดือน นับจากวันท่ี กทม. มีหนังสือแจ้งไปยังตัวแทนของเจ้าหนี้  
ในกรณีที่กลุ่มเจ้าหนี้สามารถจัดหาบุคคลอื่นมารับโอนสิทธิและหน้าที่ภายในเวลาดังกล่าว  กทม. ต้อง
ยอมรับการโอนและจะไม่บอกเลิกสัญญาสัมปทาน 

ในกรณีท่ีกลุ่มเจ้าหน้ีไม่สามารถจัดหาบุคคลอื่นมารับโอนสิทธิและหน้าที่ภายในเวลา 6 เดือน กทม.มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาสัมปทาน ในกรณีดังกล่าวบีทีเอสซี ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ กทม. และโอน
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กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ไปยัง กทม. และกทม.อาจเรียกร้องเงินจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเพื่อชดเชยความเสียหายที่ กทม. ได้รับโดยกทม. จะจ่ายเงินส าหรับส่วนของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกทม. ในราคาเท่ากับมูลค่าทาง
บัญชี (book value) ของทรัพย์สินให้แก่บีทีเอสซี 

บีทีเอสซี มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทาน ในกรณีดังต่อไปน้ี  

(ก) กทม. จงใจผิดสัญญาในสาระส าคัญอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้บีทีเอสซี ไม่อาจปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้  

(ข) กระทรวงมหาดไทยยกเลิกสัมปทานหรือการให้อนุญาตแก่บีทีเอสซีในการก่อสร้างและ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือตั้งเงื่อนไขหรือเปล่ียนเงื่อนไข
การให้สัมปทานหรือการให้อนุญาตดังกล่าว หรือรัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือกทม. ยกเลิก
สิทธิหรือกระท าการใดๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบีทีเอสซี โดยไม่ใช่ความผิดของบีทีเอส
ซี ซึ่งการยกเลิกสิทธิหรือการกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของบีทีเอสซีอย่างมี
นัยส าคัญจนท าให้บีทีเอสซีไม่สามารถด าเนินงานตามสัญญาสัมปทานต่อไปได้ หรือ  

(ค) การแทรกแซงของรัฐบาลซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็น “ความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้น” ตาม
ความหมายที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

ทั้งนี้ หากเป็นเหตุเลิกสัญญาที่แก้ไขได้ บีทีเอสซี จะต้องมีหนังสือถึง กทม. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
หากเป็นกรณีความผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวถึง กทม. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
เดือน เมื่อมีการเลิกสัญญาดังกล่าว กทม. จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บีทีเอสซี ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายของบีทีเอสซี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
ในราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชี (book value) และค่าเสียหายอื่นที่บีทีเอสซีพึงได้รับเพราะเหตุจากการ
เลิกสัญญาสัมปทาน 

หากบีทีเอสซี ประสงค์จะขยายอายุสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีจะต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ใน
เวลาไม่เกินกว่า 5 ปี และไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันสิ้นอายุของสัญญา (ธันวาคม 2572) ทั้งนี้ การขยายอายุ
ของสัญญาสัมปทานจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อน  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการคาดว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะไม่เห็นชอบ เนื่องจากบีทีเอสซีได้มีการลงนามใน
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวแล้ว ทั้งนี้ หาก กทม. มีความประสงค์ที่จะด าเนินการ
สายทางเพิ่มเติมในระหว่างอายุสัญญาสัมปทาน หรือจะขยายเส้นทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก บีทีเอสซีจะมีสิทธิเป็นรายแรกที่จะเจรจากับ กทม. เพื่อขอรับสิทธิท าการและ
ด าเนินการเส้นทางใหม่ดังกล่าว หากบีทีเอสซียินดีรับเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่มีผู้เสนอต่อ กทม. 

 

 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 47 
 

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท 

สัญญาสัมปทานอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และในกรณีมีข้อพิพาท ให้เสนอข้อพิพาทนั้นต่อ
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ทั้งนี้ เว้นแต่คู่ สัญญาจะตกลงให้มีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน ข้อพิพาทดังกล่าวให้ชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการสองคน หากอนุญาโตตุลาการสองคนไม่สามารถตกลงกันได้ ให้อนุญาโตตุลาการท้ังสอง
คนดังกล่าวร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอีกคนหน่ึงเพื่อเข้ามาช่วยในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว 

3.1.5 จ านวนผู้โดยสาร 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงจ านวนผู้โดยสารที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้บริการมา
ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2542 

 
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

จ านวนผู้โดยสาร (พันคน)(1) 17,540 58,818 79,253 96,491 105,093 118,465 131,887 138,558 133,128 135,939 144,474 145,189 176,044 

จ านวนวัน 118 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 357(2) 366 

จ านวนผู้โดยสารเฉลี่ย 

ต่อวัน(1) 

148,641 161,146 217,133 264,360 287,140 324,561 361,335 379,610 363,737 372,438 395,820 406,693(2) 480,995 

จ านวนวันท างาน 80 244 243 244 247 246 246 241 246 245 244 238(2) 245 

จ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อ

วันท างาน 

147,227 176,246 243,507 300,683 328,852 370,547 411,437 434,812 414,595 425,076 451,300 464,475(2) 541,637 

(1) ไม่รวมผู้โดยสารท่ีเดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยายสายสลีม ส่วน 1 และส่วนตอ่ขยายสายสขุุมวิท 

(2) ไม่นับรวมวันท่ีปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 8 วัน แต่นับรวมวันท่ีให้บริการแบบจ ากัดอีก 19 วันในช่วงการชุมนุมระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 

ในกรุงเทพมหานคร  

 
 งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 11 ธันวาคม 

  2554   2555  

จ านวนผู้โดยสาร (พันคน)   158,010 146,597 
จ านวนวัน 572 572 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน 462,490 231,988 
จ านวนวันท าการ 178 174 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวันท าการ 258,285 297,341 

ตั้งแต่เปิดให้บริการในวันท่ี 2 ธันวาคม 5245 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 5222 (ข้อมูลล่าสุด ณ วันจัดท า
เอกสารฉบับนี้) มีจ านวนผู้โดยสารสะสมทั้งหมด 1,613,401,071 เที่ยวคน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 
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31 มีนาคม 2555 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักให้บริการผู้โดยสารมาแล้วเป็นจ านวนทั้งส้ิน 176 ล้านเที่ยวคนและ 146.3 ล้านเที่ยวคน
ตามล าดับ หรือโดยเฉล่ีย 541,637 คน และ 589,821 คนต่อวันท างาน ตามล าดับ ทั้งนี้มีจ านวนผู้โดยสาร
เฉล่ียต่อวันสูงสุดถึง 714,272 เที่ยวคน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 5222) ซึ่งเป็นปีที่มีจ านวนผู้โดยสารสูงที่สุด
นับแต่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จ านวนผู้โดยสารที่ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก และรายได้ค่าโดยสาร (สุทธิ) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่จ านวนผู้โดยสารในงวดปี
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการขึ้นค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ 
ในเดือนมีนาคม 2550 และผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการท ารัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 และเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อปลายปี 2549 อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้โดยสารจะลดลง แต่รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.2 “ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน – ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงาน – ผู้โดยสาร” 

3.1.6 อัตราค่าโดยสาร  

บีทีเอสซีจัดเก็บค่าโดยสารส าหรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตาม
ระยะทางของการเดินทาง (Distance Related Fare) ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective 
Fare) ถูกก าหนดเป็นขั้นบันไดตามจ านวนสถานีท่ีผู้โดยสารเดินทาง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตรา
ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้อยู่ระหว่าง 15 ถึง 40 บาท ตามตารางด้านล่าง โดยบีทีเอสซีอาจให้ส่วนลดตาม
แผนส่งเสริมการขายเป็นคราวๆ ไป  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารที่บีทีเอสซี
อาจเรียกเก็บได้ในหัวข้อ 3.1.4 “รายละเอียดธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและ
สัญญาสัมปทาน – สัญญาสัมปทาน – อัตราค่าโดยสาร”  

 จ านวนสถานีท่ีผู้โดยสารเดินทาง 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ขึ้นไป 

ค่าโดยสารท่ี 
เรียกเกบ็ได้ (บาท) 

15 20 25 30 35 40 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในหัวข้อ 
4.2 “ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน – ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน – อัตราค่า
โดยสาร” 

3.1.7 ระบบบัตรโดยสารและประเภทของบัตรโดยสาร 

ระบบตั๋วโดยสารอิเล็คทรอนิกส์และระบบการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง โดยระบบการจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติประกอบด้วยประตูตรวจตั๋ว ซึ่งในเริ่มแรก
มีวิธีการท างานโดยระบบที่รองรับบัตรโดยสารที่ใช้แถบแม่เหล็ก และต่อมาได้มีการพัฒนาระบบให้
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สามารถรองรับบัตรสมาร์ทการ์ดได้ด้วย ผู้โดยสารจะเข้าบริเวณที่ต้องช าระเงินได้โดยผู้โดยสารต้องสอด
บัตรโดยสารเข้าไปในเครื่องอ่านบัตรตรงประตูตรวจตั๋ว และเดินผ่านประตูอัตโนมัติ โดยระบบจะบันทึก
สถานีและเวลาที่ผู้โดยสารเข้าสู่สถานีลงในบัตรโดยสาร ระบบตั๋วโดยสารและระบบการจัดเก็บค่าโดยสาร
จะสร้างข้อมูลสถิติทั้งทางบัญชีและทางการด าเนินงานโดยอัตโนมัติ ข้อมูลการใช้บัตรโดยสารแบบเติมเงิน
จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์กลางของระบบ เพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ผิดปกติได้ทันท่วงที เช่น การ
ปลอมแปลงบัตรโดยสารหรือการน าบัตรโดยสารแบบเติมเงินไปใช้ในทางที่ผิด  

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงประเภทของบัตรโดยสารที่บีทีเอสซีจ าหน่าย และร้อยละของรายได้จากบัตร
โดยสารแต่ละประเภทในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

 
รอบปีบัญชสีิ้นสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 

2555 

 งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 11 ธันวาคม  

2555 
บัตรประเภทเท่ียวเดียว (Single Journey Ticket) ค่าโดยสารแตกต่างกันตามจ านวนสถานีโดย 
ค่าโดยสารอยู่ระหว่าง 15-40 บาท  46.2% 

 
49.8%  

บัตรประเภทเติมเงิน – บัตรโดยสารท่ีสามารถเติมมูลค่าของบัตรได้ อายุการใช้งานไม่เกินสองปี 15.3%  16.3% 
บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Card) ส าหรับบุคคลท่ัวไป บัตรมีการก าหนดจ านวนเท่ียว
ท่ีสามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดระยะทาง อายุการใช้งาน 30 วัน 29.1% 

 
26 % 

บัตรประเภท 30 วัน (30 Day Smart Card) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา บัตรมีการก าหนดจ านวน
เท่ียวท่ีสามารถใช้ได้โดยไม่จ ากัดระยะทาง อายุการใช้งาน 30 วัน 8.4% 

 
6.4% 

บัตรประเภท 1 วัน (One Day Pass) เป็นบัตรโดยสารไม่จ ากัดเท่ียวการเดินทางใน 1 วัน 1.0%   1.2% 
รวมท้ังสิ้น 100.00%  100.00% 

เมื่อปี 2550 บีทีเอสซีได้น าระบบบัตรแบบไร้สัมผัส หรือ “สมาร์ทการ์ด” (Contactless Smartcard)  
ซึ่งเป็นระบบที่น ามาใช้เพิ่มเติมจากบัตรแถบแม่เหล็กที่ปัจจุบันลูกค้าบางรายถืออยู่  บีทีเอสซีคาดว่า
จ านวนลูกค้าที่ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากลูกค้าได้เริ่มใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแทนที่บัตร
แถบแม่เหล็กแบบเก่า ซึ่งมักจะเกิดการฉีกขาดช ารุดได้ง่าย  

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บีเอสเอสซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสซี ได้เริ่มเปิดให้บริการบัตร 
Rabbit Card ในเชิงพาณิชย์ โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรดังกล่าว
เพื่อช าระค่าโดยสารส าหรับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้รวมถึง ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ส่วนต่อขยายและรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (โดยบีทีเอสซีคาดว่าบัตร
ดังกล่าวจะใช้ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ในปี 2556) และใช้ช าระค่าบริการในร้านค้าและ
ศูนย์การค้าบางแห่งได้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักนั้น บัตร 
Rabbit Card ท าให้ผู้ถือบัตรสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน หรือบัตรโดยสารประเภท 30 วัน 
หรือบัตรโดยสารทั้งสองประเภทพร้อมกันได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีมีแผนที่จะส่งเสริมให้ลูกค้าที่ใช้บัตรสมาร์ท
การ์ดหรือบัตรแถบแม่เหล็กเดิมเปล่ียนมาใช้บัตร Rabbit Card และชักชวนผู้ถือบัตรใหม่ให้สมัครใช้บัตร 
Rabbit Card โดยการจัดท ารายการสะสมคะแนน “Carrot Reward” ผู้ถือบัตร Rabbit Card จะได้รับ
คะแนนสะสม (Carrot point) เมื่อใช้บัตร Rabbit Card ช าระค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักและส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT หรือเมื่อใช้บัตร 
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Rabbit Card ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ร่วมรับบัตร ท้ังนี้ ผู้ถือบัตรมีสิทธิน าคะแนนสะสมมา
แลกเป็นเงินเพื่อเติมบัตร Rabbit Card แทนเงินสดหรือแลกเป็นบัตรก านัลเพื่อใช้กับร้านค้าที่ร่วมรับบัตร 
บีทีเอสใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมและซอฟท์แวร์ที่ได้รับการปรับปรุงในการอ่านข้อมูลในบัตรโดยสารของระบบ
ขนส่งมวลชนทั้งสองระบบนี้ 

3.1.8 เส้นทางการให้บริการ 

เส้นทางให้บริการปัจจุบัน 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและส่วนต่อขยายประกอบด้วยเส้นทางที่ให้บริการสอง
สาย โดยมีสถานียกระดับเหนือพื้นดินรวมทั้งส้ิน 31 สถานี (ซึ่งรวม 2 สถานีที่เชื่อมกับส่วนต่อขยายสาย 
สีลม ส่วน 1 และ 5 สถานีที่เชื่อมกับส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท) โดยในจ านวนดังกล่าวมี 1 สถานีที่เป็น
สถานีเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ดังนี้  

 สายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  สายสุขุมวิทมีระยะทางทั้งส้ิน 17 กิโลเมตร เริ่มต้น
จากสถานีอ่อนนุชไปยังสถานีหมอชิต  วิ่งผ่านถนนสุขุมวิท เพลินจิต พระราม 1 พญาไท และ
พหลโยธิน มีสถานีรวมทั้งส้ิน 17 สถานี ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทมีระยะทางทั้งส้ิน 5.25 
กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีอ่อนนุช มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกไปยังซอยแบริ่ง มีสถานีรวม
ทั้งสิ้น 5 สถานี ได้แก่ สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุข สถานีบางนา และสถานีแบ
ริ่ง ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (ระหว่าง 7.00 ถึง 9.00 นาฬิกา) และช่วงบ่าย (ระหว่าง 17.00 ถึง 
50.00 นาฬิกา) ณ เดือนมีนาคม 5226 ระยะเวลาระหว่างขบวน คือ 2 นาที 23 วินาที และ
ในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน ระยะเวลาระหว่างขบวนคือ 5 นาที 30 วินาที ถึง 8 นาที ความตรงต่อ
เวลาเท่ากับร้อยละ 99.65 (โดยวัดจากการมาถึงสถานีตามก าหนดเวลาภายใน 5 นาที) ความ
สม่ าเสมอของการให้บริการเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 (กล่าวคือ ในการโดยสาร 1,000 เที่ยว
หรือมากกว่านั้น ผู้ใช้บริการจะประสบกับความล่าช้าเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่านั้น  1 ครั้ง) 

 สายสีลมและส่วนต่อขยายสายสีลมระยะที่ 1  สายสีลมมีระยะทางทั้งส้ิน 6.5 กิโลเมตร เริ่มต้น
จาก สะพานตากสินฝ่ังถนนเจริญกรุง วิ่งผ่านถนน สาทร คลองช่องนนทรี สีลม ราชด าริ และ
พระราม 1  ก่อนส้ินสุดที่ฝ่ังตะวันออกของถนนบรรทัดทองใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติที่อยู่บน
ถนนพระราม 1 มีสถานีรวมทั้งส้ิน 7 สถานี  ส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 มีระยะทางทั้งส้ิน 2.2 
กิโลเมตร จากสะพานตากสินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไปยังสองสถานีใหม่ ได้แก่ สถานีกรุง
ธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 ได้ใน
หัวข้อ “แผนการขยายเส้นทางของส่วนต่อขยาย” ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (ระหว่าง 7.00 ถึง 
9.00 นาฬิกา) และช่วงบ่าย (ระหว่าง 17.00 ถึง 50.00 นาฬิกา) ระยะเวลาระหว่างขบวน คือ 4 
นาที 50 วินาที และในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน ระยะเวลาระหว่างขบวนคือ 6 นาที ถึง 8 นาที ความ
ตรงต่อเวลาเท่ากับร้อยละ 99.43 (โดยวัดจากการมาถึงสถานีตามก าหนดเวลาภายใน 5 นาที) 
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ความสม่ าเสมอของการให้บริการเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 (กล่าวคือ ในการโดยสาร 1,000 
เที่ยวหรือมากกว่านั้น ผู้ใช้บริการจะประสบกับความล่าช้าเป็นเวลา 5 นาทหีรือมากกว่านั้น 1 ครั้ง) 

สายสุขุมวิทและสายสีลม วิ่งขนานกันเป็นระยะทาง 800 เมตร บนถนนพระราม 1 ซึ่งในเส้นทางบนช่วงนี้มี
สถานีเชื่อมต่อระหว่างสองสายที่สถานีสยามซึ่งอยู่ใกล้กับสยามสแควร์  ดังแผนที่ที่แสดงไว้ด้านล่าง  
ซึ่งแสดงเส้นทางการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และส่วนต่อขยายต่างๆ  
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 พฤศจิกายน 2553 และตุลาคม 2554 กรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นบริษัทที่ กทม. 

มีอ านาจควบคุม ได้ว่าจ้างให้บีทีเอสซีด าเนินงานส่วนต่อขยายสายสีลมระยะที่ 1 (สะพานตากสิน-วง
เวียนใหญ่) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช-แบริ่ง) และส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 (วงเวียนใหญ่-
บางหว้า) ดังที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อ “แผนการขยายเส้นทางส่วนต่อขยาย – ส่วนต่อขยายสายสีลม 
ระยะที่ 2” ตามล าดับภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะส้ันสามฉบับ  ต่อมาเมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม 2555  สัญญาระยะสั้นทั้งสามฉบับดังกล่าวได้ถูกแทนที่ด้วยสัญญาให้บริการเดินรถและ

ซ่อมบ ารุงระยะยาวซึ่งมีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม 2585 ซึ่งครอบคลุมทั้งสายสีลมหลัก
และสายสุขุมวิทหลักภายหลังครบก าหนดอายุสัญญาสัมปทานในเดือนธันวาคม 2572 โดยค่าโดยสารที่
ได้จากส่วนต่อขยาย และค่าโดยสารที่ได้จากสายสีลมและสายสุขุมวิทเดิมหลังจากเดือนธันวาคม  2572 
นั้น ไม่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ดังนั้น ค่าโดยสารดังกล่าวจึงไม่รวมอยู่ในการค านวณรายได้สุทธิที่จะ
ขายให้แก่กองทุน อย่างไรก็ดี บีทีเอสซีจะให้สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดแก่กองทุน และในกรณีที่บีทีเอสซี หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอ
จากบุคคลภายนอก บีทีเอสซีจะให้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่
กรณี) ซึ่งรวมถึงสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวและสัญญาที่ได้ต่ออายุสัญญา

สัมปทานใดๆ (ถ้ามี) โปรดพิจารณาสิทธิของบีทีเอสซีตามสัญญาดังกล่าวในหัวข้อ 3.6.6 ข้อ 1 “สัญญา
ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว” นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนจะให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to 
Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณีที่ผู้สนับสนุนหรือบริษัทในเครือของผู้สนับสนุน (ตามแต่กรณี) ได้รับ
ข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่ผู้สนับสนุน และ/หรือ บริษัทในเครือของ
ผู้สนับสนุน ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการหรือจะด าเนินการโครงการท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว 

แผนการขยายเส้นทางของส่วนต่อขยาย 

จากความส าเร็จของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะขยาย
ระบบการขนส่งมวลชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งรวมถึงระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยมีเส้นทางให้บริการส่วนต่อขยายที่ได้วางแผนให้เชื่อมต่อ
กับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ดังนี้  

 ส่วนต่อขยายสายสีลมระยะที่ 2  ส่วนต่อขยายของสายสีลม ส่วน 5 มีระยะทาง 5.3 กิโลเมตร มุ่ง
ไปทางทิศใต้ของสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้าซึ่งประกอบด้วยสถานีใหม่
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จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีโพธินิมิต สถานีรัชดาภิเษก สถานีวุฒากาศ และสถานีบางหว้า 
ทั้งนี้ กทม. จะเป็นผู้ก่อสร้างและลงทุนทั้งงานโครงสร้างและระบบไฟฟ้าและเครื่องกล  โดย
ปัจจุบัน  กทม. ได้ด าเนินการก่อสร้างรางรถไฟยกระดับส าหรับโครงการนี้เสร็จส้ินแล้ว และอยู่
ระหว่างการด าเนินงานวางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล โดยบีทีเอสซีได้รับสิทธิจากกรุงเทพ
ธนาคมให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5  ภายใต้สัญญาให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวจนถึงเดือนพฤษภาคม 2585 ทั้งนี้ สองสถานีแรกของส่วนต่อ
ขยายสายสีลม ส่วน 5 ได้เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และกทม. คาดว่าอีกสองสถานี
ที่เหลือจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2556 

 ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  ส่วนต่อขยายของสายสุขุมวิทมุ่งไปทางทิศเหนือของสายสุขุมวิทจาก
สถานีหมอชิตสู่สะพานใหม่ ระยะทาง 11.4 กิโลเมตร และไปทางทิศตะวันออกจากสถานีแบริ่งสู่
สมุทรปราการ ระยะทาง 12.8 กิโลเมตร รฟม.จะเป็นผู้ลงทุนงานโครงสร้าง และคาดว่าจะให้
ผู้ประกอบการภาคเอกชนลงทุนในส่วนของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การเดินรถ การจัดเก็บ
ค่าโดยสาร และการซ่อมบ ารุง ซึ่งปัจจุบันงานโครงสร้างได้เริ่มไปแล้วและคาดว่าส่วนต่อขยายจะ
เริ่มให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 2560 บีทีเอสซีเข้าใจว่าจะมีการโอนความรับผิดชอบของ 
รฟม.ส าหรับโครงการส่วนต่อขยายนี้ไปยัง กทม. 

นอกจากนี้ ส่วนต่อขยายในอนาคตที่จะมีเพิ่มเติมที่จะเชื่อมต่อกับสายสีเขียวนี้ ได้แก่ ส่วนต่อขยายทางทิศ
เหนือของสายสุขุมวิท ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร จากสะพานใหม่ไปล าลูกกา และส่วนต่อขยายทางทิศ
ตะวันออกของสายสุขุมวิท ระยะทาง 7 กิโลเมตร จากสมุทรปราการไปบางปู อีกทั้งเส้นทางอื่นๆ และส่วน
ต่อขยายของเส้นทางเหล่านั้น โปรดดูรายละเอียดของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ปี 2553 – ปี 2572) ในหัวข้อ 3.2.3 “ภาพรวมของการขนส่งมวลชนทาง
รางในกรุงเทพมหานคร – ส่วนต่อขยายที่ได้วางแผนไว้” อย่างไรก็ดี ส่วนต่อขยายในอนาคตนี้ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาขั้นต้นของรัฐบาลและราชการส่วนท้องถิ่น  และหากมีการด าเนินการ ก็จะเป็น
โครงการเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 

ตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิเป็นรายแรกที่จะเจรจากับ กทม. เพื่อขอรับสิทธิในการด าเนินงาน
ในเส้นทางใหม่ก่อนบุคคลอื่น กล่าวคือ หากกทม. มีความประสงค์ที่จะด าเนินการเส้นทางเพิ่มเติมใน
ระหว่างอายุสัญญาสัมปทาน หรือจะขยายเส้นทางจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักปัจจุบัน บีทีเอสซีจะมีสิทธิเป็นรายแรกที่จะเจรจากับกทม. เพื่อขอรับสิทธิท าการและด าเนินการ
เส้นทางใหม่ดังกล่าว หากบีทีเอสซียินดีรับเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่มีผู้เสนอต่อ กทม. 

3.1.9 โครงสร้างรางรถไฟ (Trackwork) และสะพานทางวิ่ง (Viaduct) 

รถไฟฟ้าบีทีเอสวิ่งอยู่บนรางคู่ยกระดับสูงประมาณ 12 เมตรเหนือพื้นถนน ยกเว้นสถานีสะพานตากสินซึ่ง
เป็นสถานีเดียวที่มีรางรถไฟฟ้ารางเดี่ยว รางรถไฟวางอยู่บนหมอนรับรางที่เป็นคอนกรีตซึ่งหล่ออยู่บน
สะพานทางวิ่ง (Viaduct) ซึ่งรองรับด้วยเสาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสาแต่ละต้นนั้น ตั้งอยู่บน
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เสาเข็มลึกประมาณ 55 เมตร  มีรางที่สามวางขนานกับทางวิ่งรถไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ขบวนรถ  ตัวราง
จ่ายกระแสไฟฟ้านั้นท าจากเหล็กปลอดสนิมและอลูมิเนียม ปิดครอบด้วยโลหะอีกชั้นหนึ่งเพื่อความ
ปลอดภัย แม้ว่าจะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นก็ตาม  นอกจากนี้ ยังมีการน าระบบรางที่
สามมาใช้เพื่อประโยชน์ความสวยงามอีกด้วย หมอนรับรางท าจากคอนกรีตหล่อและตั้งขึ้นด้วยเสาค้ าและ
วางเข้าล็อคกัน ระยะห่างระหว่างกันประมาณ 35 เมตร หรือมากกว่าส าหรับเสาที่อยู่บริเวณทางแยก ทั้งนี้ 
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการด าเนินการ 

3.1.10 ขบวนรถไฟฟ้า (Rolling Stock) 

ในเริ่มแรก บีทีเอสซีมีขบวนรถไฟฟ้าทั้งส้ิน 35 ขบวน โดยขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมดผลิตโดยซีเมนส์ซึ่ง
ออกแบบให้ใช้งานกับสภาวะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ  ปัจจุบันขบวนรถไฟฟ้า 1 ขบวน 
ประกอบด้วยตู้โดยสารจ านวน 3 ตู้ แต่ละขบวนสามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1,106 คน แบ่งเป็นผู้โดยสาร
นั่ง 126 คน และผู้โดยสารยืน 980 คน ชานชาลาสถานีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักสามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าที่มีตู้โดยสารถึง 6 ตู้ต่อขบวน ขบวนรถไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับในการขับเคลื่อน โดยจะรับกระแสไฟฟ้าตรงจากรางที่สาม (Third Rail System) และสามารถ
ขับเคล่ือนด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟฟ้ามีความเร็วเฉล่ียในการให้บริการรวมเวลา
จอดรับ-ส่งผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตู้โดยสารทุกตู้ติดตั้งที่นั่งจ านวน 42 ที่นั่งตาม
แนวยาวของขบวนรถไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ตู้โดยสารเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินภายในขบวน
รถ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินระหว่างขบวนรถไฟฟ้าได้  ล้อของขบวนรถจะมีชั้นของยางอยู่ระหว่างขอบ
ล้อกับแกนล้อ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและช่วยลดระดับเสียงไปได้อย่างมีนัยส าคัญ 

รถไฟฟ้าทุกขบวนนั้นควบคุมด้วยพนักงานขับรถ 1 คน ซึ่งสามารถเลือกบังคับรถด้วยระบบขับเคล่ือน
อัตโนมัติ (Automatic Train Operation: ATO) หรือระบบควบคุมด้วยพนักงานขับรถ (Supervised 
Manual: SM) ระบบ ATO จะควบคุมการเดินรถโดยอัตโนมัติ และสามารถที่จะบ ารุงรักษาได้ตามตารางที่
ก าหนด ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีปัญหาเกิดขึ้น ภายใต้ระบบนี้ พนักงานขับรถมีหน้าที่เพียงควบคุมการปิดประตู
และส่ังการออกรถ ระบบ ATO ท าให้รถไฟฟ้าสามารถขับเคล่ือนได้หลายรูปแบบ ในชั่วโมงเร่งด่วนระบบ 
ATO จะปรับรูปแบบการวิ่งเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้สูงสุด  ในขณะที่นอกเวลาเร่งด่วน
ระบบ ATO จะปรับรูปแบบการวิ่งเพื่อลดการใช้พลังงาน  ส่วนระบบ SM พนักงานขับรถจะมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการท างานของรถไฟฟ้าโดยตลอด และหากจ าเป็น ระบบป้องกันรถไฟฟ้าอัตโนมัติ 
(Automatic Train Protection: ATP) จะเข้ามาควบคุมรถ โดยระบบ ATP จะควบคุมความปลอดภัยของ
การขับเคล่ือนทั้งแบบ ATO และ SM และในกรณีที่พนักงานขับรถอย่างไม่ปลอดภัย ระบบ ATP จะเข้า
ควบคุมรถและส่ังหยุดรถไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบ ATP ยังก ากับดูแลให้เกิดความปลอดภัย
ระหว่างขบวนรถตลอดเวลา ในกรณีฉุกเฉิน รถไฟฟ้าจะถูกควบคุมด้วยระบบขับเคล่ือนอย่างจ ากัด 
(Restricted Manual: RM) ซึ่งภายใต้ระบบนี้ ความเร็วของรถไฟฟ้าจะถูกจ ากัดที่ไม่เกิน 35 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง  
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เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และรองรับผู้โดยสารในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งมีระยะทาง 
2.2 กิโลเมตรจากสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่ ที่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2552 บีทีเอสซี ได้ท าการส่ังซื้อ
ขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 12 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้ รวมจ านวน 48 ตู้โดยสาร จากซีอาร์ซี โดยซีอาร์ซีได้
ทยอยน ารถไฟฟ้าทั้งหมดเข้ามาประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2553 แล้ว โดยเริ่มให้บริการในปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งแต่ละขบวนรถไฟฟ้าจะมี 4 ตู้โดยสาร สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จ านวนสูงสุด 
1,490 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารนั่งจ านวน 168 คน และผู้โดยสารยืนจ านวน 1,322 คน ซึ่งคุณลักษณะ
อื่นๆ ทั้งหมดของขบวนรถไฟฟ้าใหม่นี้คล้ายคลึงกับขบวนรถไฟฟ้าจากซีเมนส์ที่บีทีเอสซีมีอยู่ ตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น  บีทีเอสซีใช้ขบวนรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดในสายสีลม โดยโอนขบวนรถไฟฟ้าเดิมที่เคยใช้ใน
สายสีลมไปยังสายสุขุมวิทเพื่อเป็นการเพิ่มความถี่ของขบวนรถไฟฟ้าในสายสุขุมวิท ทั้งนี้  ราคาของขบวน
รถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดคิดเป็นเงิน 65.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้มีการช าระครบถ้วนแล้ว 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายกิจการของบีทีเอสซี อีกทั้ง เป็นการรองรับจ านวนผู้โดยสารที่
เพิ่มขึ้น  

 เมื่อเดือนกันยายน 2553 บีทีเอสซีได้ลงนามสัญญาซื้อตู้โดยสารเพิ่มเติมอีกจ านวน 35 ตู้ จากซี
เมนส์ เพื่อเพิ่มตู้โดยสารของรถไฟฟ้า 35 ขบวนเดิมให้เป็นแบบขบวนละ 4 ตู้ โดยบีทีเอสซีเริ่ม
รับมอบตู้โดยสารใหม่นี้ในเดือนสิงหาคม 2555 บีทีเอสซีคาดว่าขบวนรถไฟฟ้าทั้งหมดซึ่ง
ให้บริการในสายสุขุมวิทจะมีตู้โดยสารเพิ่มจาก 3 ตู้เป็น 4 ตู้ภายในปี 2556  ตู้โดยสารที่ส่ังซื้อ
ใหม่นี้มีราคารวมทั้งส้ิน 43.2 ล้านยูโร และ 81.9 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินใน
ลักษณะ Project Finance ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บีทีเอสซีได้ช าระค่าตู้โดยสารรวมทั้งส้ิน 
33.3 ล้านยูโร และ 68.9 ล้านบาท ในวันที่ 58 กุมภาพันธ์ 5226 บีทีเอสซีได้ช าระเพิ่มอีกจ านวน 
5.2 ล้านยูโร และ 3.7 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินส่วนที่เหลือเมื่อบีทีเอสซีได้รับมอบ
ตู้โดยสารทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การส่งมอบตู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่ช้ากว่าเดือนมีนาคม 2556 และ 

 เมื่อเดือนตุลาคม 2554 บีทีเอสซีได้ลงนามสัญญาซื้อขบวนรถไฟฟ้าจ านวน 5 ขบวน ขบวนละ 
4 ตู้โดยสารเพิ่มเติมจากซีอาร์ซีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานส่วนต่อขยายสายสีลม  บีทีเอสซี
คาดว่าจะรับมอบขบวนรถไฟฟ้าขบวนใหม่นี้ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2556 
และเริ่มใช้ขบวนรถไฟฟ้าใหม่นี้ภายในเดือนธันวาคม 2556 ราคาของขบวนรถใหม่ทั้งหมดคิด
เป็นเงิน 14.2 ล้านยูโร  และ 110.3 ล้านเรนมินบิ ซึ่งบีทีเอสซีมีความประสงค์ที่จะลงทุนโดยใช้
เงินกู้สกุลเงินบาท  โดยบีทีเอสซีได้ช าระค่าซื้อขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าวจ านวน 11.4 ล้านยูโร ใน
เดือนธันวาคม 5224 และคาดว่าจะช าระจ านวนที่เหลือจนแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 5226 

ต้นทุนของตู้โดยสารรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้าในส่วนที่ถูกจัดสรรไปเป็นต้นทุนของส่วนต่อขยายสาย
สุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสีลม จะไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ดังนั้น บี
ทีเอสซีจึงเป็นผู้รับผิดชอบรายการรายจ่ายฝ่ายทุนดังกล่าว โดยจะไม่ได้รับช าระคืนจากกองทุน 
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3.1.11 สถานีรถไฟฟ้า 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก มีสถานียกระดับรวม 23 สถานี โดยมีสถานีเชื่อมต่อ
หรือสถานีกลางที่สถานีสยาม  เมื่อรวมสถานีของส่วนต่อขยายซึ่งประกอบด้วยส่วนต่อขยายสายสีลมส่วน 
1 จ านวน 2 สถานี และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทจ านวน 5 สถานีแล้ว จะมีสถานียกระดับรวมทั้งส้ิน 31 
สถานี  โดยทั่วไป สถานีแต่ละแห่งจะมีความยาว 150 เมตร โดยสถานีกลางมีชานชาลาระหว่างราง
รถไฟฟ้าท าให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากสายหน่ึงไปอีกสายหนึ่งได้ 

สถานีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้อยู่เหนือพื้นดิน 
เพื่อหลีกเล่ียงส่ิงก่อสร้างบนพื้นถนน และไม่ท าให้จราจรติดขัด โดยรางรถไฟฟ้ายกระดับ และสถานีเกือบ
ทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างแบบเสาเดียว  

โครงสร้างของสถานีแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ด้วยกันคือ 

 ชั้นพื้นถนน เป็นชั้นล่างสุดของสถานีอยู่ระดับเดียวกับพื้นถนน ซึ่งเป็นทางเข้าสู่บริเวณส าหรับ
ผู้โดยสาร โดยมีทั้งบันได บันไดเล่ือน และลิฟท ์(บางสถานี) น าผู้โดยสารขึ้นไปยังชั้นจ าหน่ายบัตร
โดยสาร นอกจากนี้ ยังเป็นท่ีเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ถังเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง 
ปั๊มการส่งจ่ายน้ า และถังเก็บน้ า เป็นต้น 

 ชั้นจ าหน่ายบัตรโดยสาร อยู่สูงกว่าระดับพื้นถนน  และเป็นส่วนที่น าผู้โดยสารไปยังชั ้น 
ชานชาลา โดยชั้นจ าหน่ายบัตรโดยสารนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนสาธารณะส าหรับผู้โดยสารที่ยัง
ไม่เข้าสู่ระบบผ่านประตูกั้น และพื้นที่ชั้นในส าหรับผู้โดยสารทั้งหมดที่ได้เข้าสู่ระบบแล้ว  โดย
พื้นที่ส่วนสาธารณะจะมีที่จ าหน่ายบัตรประเภทเติมเงิน  เครื่องจ าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ 
และประตูกั ้น อีกทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ได้แก่ ร้านขายหนังสือ ร้านค้าเล็กๆ   
ตู้เอทีเอ็ม ร้านขายอาหารเล็กๆ ชนิดน ากลับบ้าน ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ส าหรับผู้โดยสารที่ยัง
ไม่ได้ช าระค่าโดยสาร เมื่อผู้โดยสารช าระค่าโดยสารแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเพื่อไปยัง
บันไดและ/หรือบันไดเล่ือนที่น าไปสู่ชานชาลาชั้นบน  รวมถึงพื้นที่หวงห้ามที่เข้าได้เฉพาะ
พนักงานของบีทีเอสซีเท่านั้น 

 ชั้นชานชาลา เป็นชั้นที่สูงที่สุด ทุกสถานีจะมีหลังคาและมีชานชาลาอยู่ด้านข้าง และมีราง
รถไฟฟ้าอยู่ตรงกลาง ยกเว้นสถานีสยาม ซึ่งจะมีชานชาลา 2 ชั้น โดยแต่ละชั้น ชานชาลาจะอยู่
ตรงกลางระหว่างรางรถไฟฟ้าสองราง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเปล่ียนเส้นทางโดยสารระหว่าง
สายสีลมและสายสุขุมวิทได้ 

เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารท่ีเป็นผู้พิการ กทม. ได้จัดสร้างลิฟต์ในสถานี 5 แห่ง ได้แก่ สถานี
หมอชิต สถานีสยาม สถานีอโศก สถานีอ่อนนุช และสถานีช่องนนทรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบีที
เอสซีคอยให้ความช่วยเหลือ บีทีเอสซีมีหน้าที่ในการดูแลรักษาลิฟต์ดังกล่าว กทม.อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาติดตั้งลิฟท์เพิ่มเติมให้ครบทุกสถานี โดยกทม.หรือ กรุงเทพธนาคมจะเปน็
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ผู้รับผิดชอบต้นทุนในการก่อสร้างลิฟท์ดังกล่าว และบีทีเอสซีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M 

สถานรีะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทุกสถานีได้ติดตั้งระบบเตือน ป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย โดยเฉพาะส่วนของอาคารที่มีความเส่ียงต่ออัคคีภัยสูง  เช่น ห้องเครื่องนั้น  
มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยการฉีดน้ า (Sprinkler System) หรือแบบใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.1.16 “ระบบความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัย” สถานีทั้งหมดได้ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองอยู่ภายในสถานี 
นอกจากนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของสถานีทั้งหมดจะมีสถานีรับไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับรางที่สาม 
(Third Rail) เพื่อใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอีกด้วย ในแต่ละสถานีจะมีนายสถานี
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้ระบบด าเนินงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยจะติดตามข้อมูล
จากโทรทัศน์วงจรปิด และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้โดยสารและผู้ควบคุมเส้นทาง 

บีทีเอสซีเล็งเห็นความส าคัญในการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักส าหรับการเดินทางในกรุงเทพมหานคร  ดังนั้น ทางบีที
เอสซีจึงได้ให้บริการศูนย์ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวที่สถานีสยาม สถานีนานา และสถานี
สะพานตากสิน โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอบริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว  และการ
เดินทางในกรุงเทพมหานคร บริการของศูนย์ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นรวมไปถึงบริการ
จ าหน่ายตั๋วล่องเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา บริการโทรศัพท์ทางไกล บริการอินเตอร์เน็ต และการ
จ าหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยศูนย์ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวนั้นจะเปิดท าการทุกวันตั้งแต่ 8.00 น. 
ถึง 20.00 น. 

สถานีต่างๆ ของบีทีเอสซีมีการเชื่อมต่อทางเดินเข้าสู่อาคารต่างๆ ในแนวทางเดินรถไฟฟ้า ไม่ว่า
จะเป็น โรงแรม ศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และศูนย์ธุรกิจ โดยบีทีเอสซีได้รับ
ค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้เชื่อมต่อระหว่างทางเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักจากเจ้าของอาคารที่ท าการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักนั้น โดยเจ้าของอาคารจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อสร้างและการดูแลรักษาทาง
เชื่อม ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานไม่ครอบคลุมทางเชื่อมเหล่านี้ และ กทม.มีนโยบายไม่ให้มีการ
จัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการให้เช่าที่โฆษณาและท าการค้าขาย บนทางเชื่อม
ดังกล่าว  

ตัวอย่างทางเชื่อมที่ส าคัญ เช่น 
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สถานี ศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร และ อื่นๆ 
หมอชิต - - สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างแฟชั่นมอลล์ และ 

เซ็นจูรี่ มูว่ีพลาซ่า 
- อาคารอุทุมพร 

พญาไท - - แอร์พอร์ตลิงค์ 
ราชเทวี - โรงแรมเอเชีย - 
สยาม สยามเซ็นเตอร์  

เซ็นทรัลเวิลด์  
สยามพารากอน  
ดิจิตอลเกตเวย์ 

- - 

ชิดลม เซ็นทรัล ชิดลม  
เกษรพลาซ่า อัมรินทร์พลาซ่า 

โรงแรมแกรนด์ไฮแอท  
เอราวัณ 

มณียาเซ็นเตอร์ 

เพลินจิต - - พาร์คเวนเจอร์ 
อาคารเวฟเพลส 

อโศก ห้างเทอร์มินัล 21 
ห้างโรบินสัน 

โรงแรมเชอราตันแกรนด์ 
สุขุมวิท 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อาคารไทม์
แสควร์เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ 
อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 

พร้อมพงษ์ ดิ เอ็มโพเรี่ยม - - 
ทองหล่อ - - โนเบิล รีมิกซ์ 

อ่อนนุช เทสโก้โลตัส สาขาอ่อนนุช - - 
ราชด าริ - โรงแรมเซ็นต์รีจิส - 
ช่องนนทรี - - อาคารสาธรสแควร์ 

อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 

ศาลาแดง สีลมคอมเพล็กซ์ - อาคารธนิยะพลาซ่า สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

สุรศักดิ ์ - โรงแรมอิสทิน แกรนด์ สาธร  

สนามกีฬาแห่งชาติ มาบุญครอง (MBK) - หอศิลป์กรุงเทพฯ 
เอกมัย เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ - อาคารนุสาสิริ 

กทม. อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเพิ่มรางรถไฟรางที่สองที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ซึ่งแรกเริ่ม
ประสงค์ที่จะให้เป็นสถานีชั่วคราวจนกว่าส่วนต่อขยายสายสีสมจะเปิดให้บริการโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มเปิดให้บริการมา สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสินเป็น
สถานีท่ีมีรางรถไฟเดี่ยวเนื่องจากมีพื้นที่ท่ีจ ากัด และหากมีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 
จ านวน 5 สถานีในเดือนกุมภาพันธ์ 5226 และอีก 5 สถานีในช่วงปลายปี 5226 แล้ว รางเดี่ยวดังกล่าวอาจ
เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของบีทีเอสซีในการให้บริการรถไฟฟ้าที่ถี่ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุว่า กทม. ได้ขออนุญาตกรมทางหลวงชนบทในเบื้องต้น ในการขยายสถานี
รถไฟฟ้าสะพานตากสินเพื่อให้มีพื้นที่ในการเพิ่มรางรถไฟและขยายสถานี แต่ กทม. ยังมิได้รับอนุญาต 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 59 
 

หรืออาจไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น กทม. จึงอาจจ าต้องท าการรื้อถอนสถานีสะพานตากสิน เพื่อใช้พื้นที่ของ
สถานีสะพานตากสินดังกล่าวส าหรับรางที่สอง และก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเพิ่มเติมจากทางเล่ือน 
(moving walkway) เพื่ออ านวยสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารซึ่งจะต้องขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ 
ทั้งนี้ บีทีเอสซียังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กทม. เกี่ยวกับการปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน 
หรือก าหนดการเกี่ยวกับการปิดให้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีเชื่อว่าการปิดให้บริการสถานี
สะพานตากสิน จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ค่าโดยสารของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก นอกจากนี้ รายได้ค่าโดยสารท่ีลดลงจะถูกหักลบกับต้นทุนการ
ด าเนินงานท่ีลดลงอันเนื่องมาจากการปิดให้บริการของสถานีสะพานตากสินด้วย 

3.1.12 กระแสไฟฟ้า 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักนั้นรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) 
จากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แห่ง คือ ท่ีสถานีหมอชิตและท่ีซอยไผ่สิงห์โต ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักได้รับการออกแบบให้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากทั้ง 2 สถานี หรือจากสถานีใดสถานี
หน่ึงก็ได้ เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้หากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีใดสถานีหนึ่งไม่สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ ตั้งแต่บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2542 นั้น  
บีทีเอสซีไม่เคยต้องหยุดเดินรถเนื่องจากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟได้ และไม่เคยมี
เหตุการณ์ที่ท้ัง 2 สถานีไม่สามารถจ่ายไฟได้ในเวลาเดียวกันเกิดขึ้น นอกจากนี้ บีทีเอสซีใช้เทคโนโลยีซึ่ง
เมื่อรถไฟฟ้าเบรก จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อน ากลับมาสู่ระบบเพื่อใช้ในรถไฟฟ้าขบวนอื่นได้ต่อไป 
นับเป็นอีกทางหน่ึงที่เป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในระบบ   หากเกิดไฟฟ้าดับหรือ กฟน. ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้นั้น ระบบไฟฟ้าส ารองจะท างานทันที ซึ่งระบบไฟฟ้าส ารองนั้นได้ถูกติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส าคัญ ลดระยะเวลาในการกลับสู่สภาพการให้บริการปกติและสร้างความมั่นใจต่อ
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร 

3.1.13 ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถูกควบคุมจากศูนย์กลางซึ่งอยู่ที่ส านักงานใหญ่ของบีที
เอสซี บริเวณหมอชิต โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าประจ าการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่
แต่ละคนจะมีเครื่องมือควบคุมการเดินรถไฟฟ้า คือ แผงควบคุมคอมพิวเตอร์และจอภาพควบคุม ศูนย์
ควบคุมนี้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเดินระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (ซึ่งรวมถึง
ส่วนต่อขยายสายสีลม และสายสุขุมวิท) ให้เป็นไปตามก าหนดการเดินรถไฟฟ้าในแต่ละวันและควบคุม
การเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามเส้นทางที่ก าหนด 

ศูนย์ควบคุมจะก าหนดระยะห่างของขบวนรถไฟฟ้าในระบบให้มีระยะห่างที่อยู่ในระยะปลอดภัย
ตลอดเวลา โดยที่ศูนย์ควบคุมนี้จะมีจอภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของ
รถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งหมด ท าให้บีทีเอสซีสามารถควบคุม
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ศูนย์
ควบคุมยังมีวิทยุส่ือสารเพื่อใช้ติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมกับพนักงานขับรถไฟฟ้าในแต่ละขบวน  และ
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ติดต่อระหว่างศูนย์ควบคุมกับนายสถานีแต่ละสถานีได้ ดังนั้น ศูนย์ควบคุมนี้จึงเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้เป็นอย่างดี 

3.1.14 ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) 

ระบบอาณัติสัญญาณได้ถูกออกแบบเพื่อให้ระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ระบบอาณัติสัญญาณจะอาศัยเครือข่าย Internet Protocol - Based Network และส่ง
สัญญาณควบคุมผ่านรางรถไฟฟ้าไปยังรถไฟฟ้า และแลกเปล่ียนข้อมูลกันทั้ง 2 ทิศทาง โดยข้อมูลจะถูก
เชื่อมต่อและส่งไปยังสถานี นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบใยแก้วในการถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดิน
รถไปสู่ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณมีคุณสมบัติป้องกันเหตุขัดข้อง (fail-safe) และ
ระบบส ารอง (hot standby) โดยหากเกิดเหตุขัดข้อง รถไฟฟ้าจะยังคงสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ใน
ทิศทางหรือเส้นทางใดเส้นทางหน่ึงได้อย่างความปลอดภัยด้วยความเร็วระดับปกติ  

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บีทีเอสซีได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มบริษัทบอมบาร์เดียร์ เพื่อปรับเปล่ียนระบบ
อาณัติสัญญาณเดิมทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
ลดค่าซ่อมบ ารุงรักษาของบีทีเอสซี และเตรียมพร้อมส าหรับเส้นทางให้บริการส าหรับการขยายเส้นทางใน
อนาคต ระบบอาณัติสัญญาณใหม่เป็นระบบการส่ือสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ติดตั้งไปเมื่อเดือน
กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2554 ระบบอาณัติสัญญาณใหม่ยังท าให้มีความยืดหยุ่นในการตั้ง
ห้องควบคุมระยะไกลชั่วคราว (remote access temporary control room) ในกรณีที่ห้องควบคุมกลาง
เกิดความขัดข้อง ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษัทบอมบาร์เดียร์ จะต้องให้การสนับสนุนทาง
เทคนิคและการฝึกอบรมแก่บีทีเอสซี และเพื่อลดการพ่ึงพาบริการจากบุคคลภายนอก บีทีเอสซีตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเองต่อไปภายหลังหมดระยะเวลารับประกัน 104 
สัปดาห์ การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณนี้ช่วยลดระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟฟ้าต่ าสุดจาก 2 นาทีเหลือ 
1 นาทีครึ่ง และบีทีเอสซีคาดว่าระบบดังกล่าวจะท าให้บีทีเอสซีสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้ดีขึ้น 
ทั้งนี้ โครงการปรับเปล่ียนระบบอาณัติสัญญาณใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน 16.9 ล้านยูโร และ 583.7 ล้าน
บาท ซึ่งบีทีเอสซีได้ช าระครบถ้วนแล้ว โดยมีการใช้ระบบอาณัติสัญญาณใหม่ทั้งในสายสีลมและสาย
สุขุมวิท 

3.1.15 ระบบสื่อสาร (Communication System) 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีระบบส่ือสารที่ซับซ้อน ซึ่งติดต่อผ่านโทรศัพท์ วิทยุ 
อินเตอร์คอม ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบกระจายเสียงสาธารณะ การส่ือสารหลักจะกระท าผ่าน
ระบบใยแก้วน าแสงโดยจะมีโทรศัพท์ติดตั้งอยู่ในบริเวณส าคัญทุกจุด  และจะมีอินเตอร์คอมในรถไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อกับพนักงานขับรถได้ในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับระบบกระจายเสียงสาธารณะ
สามารถท าได้จากสถานีควบคุมถึงชานชาลา และจากพนักงานขับรถถึงผู้โดยสาร 
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3.1.16 ระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

บีทีเอสซีเชื่อว่า ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทีบ่ีทีเอสซีด าเนินงานอยู่เป็นระบบการ
ขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก  โดยบีทีเอสซีได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น 
ประกาศนียบัตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 
ส าหรับการให้บริการบริหารจัดการ และประกาศนียบัตรส าหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
จากสถาบัน Lloyd’s Register และนับตั้งแต่บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
ธันวาคม 2542 บีทีเอสซีได้ให้บริการผู้โดยสารรวมกันมากกว่า 50 ล้านคน โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิด
การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัส บีทีเอสซีตั้งใจเสมอมาในการใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่
เคร่งครัดกับระบบ โดยรถไฟฟ้าทุกขบวนและสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับภาวะ
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีคู่มือปฏิบัติการเกี่ยวกับ กฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติส าหรับรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินให้แก่ผู้โดยสารทุกราย บีทีเอสซีได้ทดลองระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อนเปิด
ให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการ เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องในระบบความปลอดภัย และ
ตั้งแต่บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการเดินรถ บีทีเอสซีได้จัดให้มีการอบรมพนักงานและซักซ้อมระบบความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

รถไฟฟ้าทุกขบวนได้มีการติดตั้งระบบป้องกันรถไฟฟ้าอัตโนมัติ  (Automatic Train Protection: ATP) ซึ่ง
ท าให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟฟ้าแต่ละขบวนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและควบคุมให้มีการใช้
ความเร็วที่เหมาะสมตลอดเวลาที่รถไฟฟ้าปฏิบัติการ นอกจากนี้ ประตูอัตโนมัติของรถไฟฟ้ามีระบบ
ป้องกันมิให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ในเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้โดยสารสามารถส่ือสารกับพนักงานขับรถผ่าน
ระบบอนิเตอร์คอม และยังมีระบบวิทยุจากขบวนรถซึ่งสามารถส่ือสารกับศูนย์ควบคุมกลางได้ตลอดเวลา 
รถไฟฟ้าทุกขบวนมีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ นอกจากนี้วัสดุหลักที่ใช้ในรถไฟฟ้าได้รับการทดสอบแล้วว่า
ไม่ติดไฟ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลามของเปลวเพลิง หรือมีควันไฟท่ัวรถในกรณีเกิด
อัคคีภัย อีกทั้งยังมีทางออกฉุกเฉินจากขบวนรถไฟฟ้าที่บริเวณส่วนต้นและท้ายขบวน 

สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีได้รับการสร้างขึ้นโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก และได้สร้าง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงได้มีการออกแบบให้มีทางออกฉุกเฉิน มีระบบกระจาย
เสียงส าหรับประกาศภาวะฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน (National Fire Protection 
Association: NFPA) และมีการติดตั้งสายล่อฟ้า นอกจากนี้  ทุกสถานียังติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
ระบบควบคุมกลางส าหรับการควบคุมลิฟท์ และบันไดเล่ือนในสถานี ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมากกว่า 1,200 ตัว และระบบควบคุมจากศูนย์กลางสามารถ
ควบคุมรถไฟฟ้า และประตูรถไฟฟ้าในเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ 

ขบวนรถไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่ให้เกิดกรณีรถไฟฟ้าล่าช้าหรือด าเนินงานไม่ได้มาตรฐานอัน
เป็นผลมาจากการขัดข้องด้านกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกล  มอเตอร์ขับเคลื่อนของรถไฟฟ้านั้นมีก าลังสูง
พอท่ีรถไฟฟ้าที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มคันจะสามารถลาก หรือดันรถไฟฟ้าอีกคันท่ีบรรทุกผู้โดยสารเต็มขบวน
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ไปยังสถานีท่ีใกล้ท่ีสุดเพื่อท าการขนถ่ายผู้โดยสารลงได้เมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง นอกจากนี้ เมื่อเกิดไฟฟ้า
ดับ รถไฟฟ้าจะมีระบบไฟฟ้าส ารองเพื่อให้ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยังท างานต่อได้ 

3.1.17 ระบบป้องกนัอัคคีภัย 

เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบลอยฟ้า ผู้โดยสารจึงมีความเส่ียง
จากอาการบาดเจ็บจากอัคคีภัยหรือควันไฟต่ ากว่าระบบใต้ดิน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานของ NFPA โดยได้ติดตั้งระบบฉีดน้ าที่อาคารส านักงาน
และศูนย์ซ่อมบ ารุงต่างๆ และยังได้ท าการติดตั้งปั๊มน้ าเพิ่มก าลังและถังเก็บน้ าส ารองด้วย บีทีเอสซียังได้
ติดตั้งตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) หัวจ่ายน้ าดับเพลิง พร้อมทั้งถังดับเพลิงชนิดมือตามจุดต่างๆ ของ
สถานี ทั้งนี้ ในบริเวณที่น้ าอาจท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหายได้ บีทีเอสซีได้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดก๊าซ
แทน นอกจากนี้ บีทีเอสซีได้ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทั้งที่ใช้มือดึงและอัตโนมัติไว้ทั่วบริเวณ
ศูนย์ซ่อมรถ และตามสถานี 

3.1.18 งานซ่อมบ ารุง 

ซีเมนส์เป็นผู้ให้บริการแก่บีทีเอสซีส าหรับงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุงกับซีเมนส์  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2547 ซึ่งต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 30 กันยายน 2552 (“สัญญาซ่อมบ ารุง”) 
ซึ่งสัญญาซ่อมบ ารุงจะหมดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซี สามารถใช้สิทธิต่อ
อายุสัญญาดังกล่าวได้อีก 10 ปี ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดิม (ยกเว้นขอบเขตของการให้บริการและ
ค่าธรรมเนียมการซ่อมบ ารุง) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาสรุปสาระส าคัญของสัญญาซ่อมบ ารุงในหัวข้อ 3.3.6 ข้อ 
3 “สัญญาซ่อมบ ารุง” 

ขอบเขตและก าหนดการซ่อมบ ารุงจะถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าตามสัญญาซ่อมบ ารุง และจะมีการ
วางแผนจัดเตรียมจ านวนขบวนรถไฟฟ้าให้เพียงพอกับการให้บริการผู้โดยสารปกติ นอกจากนี้ บีที
เอสซีมีก าหนดการปรับปรุงครั้งใหญ่ (Overhaul) ทุก 7 - 8 ปี โดยจะทยอยท าการซ่อมแซมรถไฟฟ้า
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการ ทั้งนี้ การปรับปรุงครั้งใหญ่แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ  2 ปี โดย 
บีทีเอสซีได้จัดท าการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งแรกเมื่อต้นปี 2549 ซึ่งแล้วเสร็จในปลายปี 2551  

ทั้งนี้ ขอบเขตการให้บริการภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุงนี้จะไม่ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าจ านวน 12 ขบวนที่
ส่ังซื้อเพิ่มเติมจากซีอาร์ซ ีซึ่งพนักงานของบีทีเอสซีจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
รถไฟฟ้า 12 ขบวนที่สั่งซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวเอง โดยตามสัญญาซื้อรถไฟฟ้าจ านวน 12 ขบวนดังกล่าว  
ซีอาร์ซจีะต้องท าการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของบีทีเอสซี ส าหรับการจัดการและดูแลรักษาระบบต่างๆ 
ของรถไฟฟ้าให้เสร็จส้ินภายใน 1 เดือนก่อนรับมอบรถไฟฟ้างวดแรก และการฝึกอบรมส าหรับการจัดการ
และดูแลรักษาใหญ่ (Overhaul) ภายในระยะเวลา 18 เดือน ภายหลังการรับมอบรถไฟฟ้างวดแรกแล้ว  
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3.1.19 การแข่งขัน 

บีทีเอสซีต้องแข่งขันกับการให้บริการการเดินทางหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ รถโดยสาร
ประจ าทาง ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถแท็กซี่ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยรถโดยสารประจ าทางและ
ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จัดเป็นคู่แข่งส าคัญของบีทีเอสซีในส่วนของการขนส่งมวลชนรายวัน และยังมี
บทบาทในฐานะเป็นผู้ขนส่งและรับผู้โดยสารจากสถานีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

รถโดยสารประจ าทางเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อวัดจากจ านวนเที่ยวโดยสาร  
โดยในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2547 – 2554  ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อค่า
โดยสารส าหรับการขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถโดยสารประจ าทางธรรมดาหรือรถ
โดยสารประจ าทางปรับอากาศ ทั้งนี้ แม้ว่าราคาน้ ามันจะสูงขึ้นมาโดยตลอด แต่รัฐบาลมีนโยบายตรึง
ราคาค่าโดยสารไว้โดยการเพิ่มเงินอุดหนุน ดังนั้น บริษัทรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่จึงไม่ได้ปรับขึ้น
ราคาค่าโดยสารแต่อย่างใด  นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทรถโดยสารประจ าทางบางบริษัทให้บริการแก่
ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ บีทีเอสซีคาดว่าในอนาคต รถโดยสารประจ าทางยังคงเป็นผู้ให้บริการการ
ขนส่งมวลชนหลักอยู่  อย่างไรก็ดี การให้บริการของรถโดยสารประจ าทางได้รับผลกระทบจากสภาพจราจร
ที่ติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างระยะเวลาเร่งด่วน และ (ในส่วนของรถมินิบัส) ความไม่ปลอดภัย
ส าหรับบุคคล ดังนั้น บีทีเอสซีจึงสามารถแข่งขันกับรถโดยสารประจ าทางได้จากระยะเวลาในการเดินทาง
ที่รวดเร็วกว่าและมีความสะดวกสบายมากกว่า เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักไม่ได้รับผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัด มีเครื่องปรับอากาศภายในรถ และเดินทางด้วยความ
รวดเร็ว 

3.1.20 การวิจัยและพัฒนา 

การวิจัยและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนถูกจัดขึ้นเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริการให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาและวิจัยท าให้บีทเีอส
ซีสามารถออกผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรโดยสารประเภทต่างๆ ตามความต้องการของตลาด และคอยติดตาม
พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในเส้นทางให้บริการ เพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้อย่างทันท่วงที 

บีทีเอสซียังได้ติดตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน เพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและเป็นการลดต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีดัง
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารที่จากเดิมเป็นระบบที่รองรับเฉพาะบัตรโดยสาร
แถบแม่เหล็ก จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับบัตรแบบไร้สัมผัส หรือ “สมาร์ท
การ์ด” (Contactless Smartcard) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บค่าโดยสารเพื่อรองรับ
จ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ระบบดังกล่าวยังรองรับการ
จัดท าระบบตั๋วร่วมส าหรับใช้ร่วมกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ 
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3.1.21 ประกันภัย 

บีทีเอสซีมีกรมธรรม์ประกันวินาศภัยส าหรัระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักประเภทที่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดต่อบุคคลที่สาม และความเสียหายที่เกิดจากสินค้า (General Third 
Party Liability and Product Liability Insurance) และประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินของบีทีเอสซี 
ความเสียหายต่อเครื่องจักร และความเสียหายในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Property “All Risks”, Machinery 
Breakdown and Business Interruption Insurance) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาสัมปทาน 
รวมทั้งมีประกันภัยส าหรับภัยจากการก่อการร้าย (Property Terrorism Insurance) โดยบีทีเอสซีมี
นโยบายในการท ากรมธรรม์ประกันภัยเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นประกันภัยส าหรับภัยจากการก่อการ
ร้าย ซึ่งจะท าการประเมินสถานการณ์ปีต่อปี ทั้งนี้  ผู้รับผลประโยชน์หลักตามกรมธรรม์ประกันภัยใน
ปัจจุบัน คือ กทม. และ บีทีเอสซี ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้อง
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งใบสลักหลัง (Endorsement) ของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ซึ่งระบุให้กองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ร่วมและผู้เอา
ประกันภัยร่วมตามกรมธรรม์ รายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินประกันภัยที่บีทีเอสซีได้รับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 มีดังนี้  

 ประเภทของประกันภยั วงเงินประกันภยั 

1  1.1 ประกันภัยความเสยีหายท่ีเกิดต่อบุคคลท่ีสาม (General Third Party 
Liability)  

25,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ)์  

 1.2  ประกันความเสยีหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้า (Product Liability) 25,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ์และ
รวมกันท้ังหมด) 

2  2.1 ประกันภัยความเสยีหายต่อทรัพย์สิน (Property “All Risks”) 300,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ)์  

 2.2  ประกันภัยความเสยีหายต่อเครื่องจกัร (Machinery Breakdown)  25,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ)์  

2.3  ประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)   

(1)  กรณีท่ีเกิดจาก 2.1 ข้างต้น (1)  2,967,174,495 บาท (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ)์  

(2)  กรณีท่ีเกิดจาก 2.2 ข้างต้น (2)  25,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ)์ 

วงเงินประกันภัยที่ระบุไวใ้นข้อ 2.1 2.2 และ 2.3  จะมีวงเงินคุ้มครองย่อยจ านวน 20,000,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับความเสียหายจากอุทกภัย 

3  ประกันภัยส าหรับภัยจากการก่อการร้าย (Property Terrorism)  5,000,000 เหรียญสหรัฐ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณแ์ละ
รวมกันท้ังหมดระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย)  

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการตกลงออกเงินเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ระหว่างบีทีเอสซีและกองทุนในกรณีที่บริษัทประกันจ่ายเงิน
ประกันล่าช้าในหัวข้อ 3.9.1 “สรุปสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ” ภายใต้หัวข้อย่อย “ประกัน” 

บีทีเอสซีได้ว่าจ้างบริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่
เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความคุ้มครองที่
เพียงพอ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียง ความพอเพียงทางการตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิ  บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด ได้สรุปในรายงานว่า กรมธรรม์ประกันภัย
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ในปัจจุบันเป็นไปตามมาตรฐานของตลาดส าหรับประเภทและลักษณะของความเส่ียง รวมทั้งครอบคลุม
ความเส่ียงส าคัญที่อาจเอาประกันได้ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตลอดจนส่วน
ต่อขยาย และเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ควำมเห็นของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับควำมเพียงพอของประกันภัย 

บริษัทจัดการเห็นว่ากรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบันมีความคุ้มครองเพียงพอต่อความเสี่ยงส าคัญที่
อาจเกิดข้ึนกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ในการประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเสียหายต่อเครื่องจักร บีทีเอสซีได้จัดท า
ประกันภัยครอบคลุมทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์คือ 1,837 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,556 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยวิธีต้นทุนทดแทน (Replacement 
Cost) วงเงินประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินและความเสียหายต่อเครื่องจักร ก าหนดไว้ที่ 
300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเหตุการณ์ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ์) และ ขยายความ
คุ้มครองถึงเครื่องจักรหยุดชะงักในวงเงิน 52 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเหตุการณ์ (ส าหรับแต่ละและ
ทุกๆ เหตุการณ์)  ซึ ่งวงเง ินประกันนี ้ ส ูงกว่าความเส ียหายสูงสุดที ่น ่าจะเป็น (Maximum 
Foreseeable Loss) ที่ กลุ่ม บริษัท เอออน จ ากัด ประเมินเหตุการณ์ รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจ
ท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน ไฟไหม้ เป็นต้น 

ส่วนประกันภัยในกรณีธุรกิจหยุดชะงักอันเนื่องมาจากความเสียหายต่อทรัพย์สินและเครื่องจักร 
บีทีเอสซีได้จัดท าประกันภัยไว้ที่วงเงิน 2,967 ล้านบาท ซึ่งค านวณจากประมาณการผลก าไรจากค่า
โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ใน 15 เดือนข้างหน้าบวกกับ
ค่าใช้จ่ายคงที่ โดยได้มีการขยายความคุ้มครองถึง กรณีธุรกิจหยุดชะงักอันเนื่องมาจากเครื่องจักร
หยุดชะงักในวงเงิน 52 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเหตุการณ์ (ส าหรับแต่ละและทุกๆ เหตุการณ์) 

บริษัท เอออน (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ให้ความเห็นว่า กรมธรรม์การประกันภัยดังกล่าว และ การ
ประกันภัยประกันภัยอ่ืนๆที่ บีทีเอสซีได้จัดท าไว้ เพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงส าคัญ และ
เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด ทั้งนี้การต่อกรมธรรม์ประกันภัยในอนาคตจะต้องได้รับการพิจารณา
จากกองทุนด้วยว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ 

บริษัท เอออน เป็นผู้ให้บริการช้ันน าระดับโลกในธุรกิจให้ค าแนะน าการบริหารความเสี่ยง ประกันภัย
และประกันภัยต่อ มีธุรกิจอยู่มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และจ านวนพนักงานกว่า 65,000 คน 
โดยได้เริ่มให้บริการในประเทศไทยต้ังแต่ปี 5211 ในปัจจุบัน ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถจ านวน
มากกว่า 120 คน บริษัท เอออน เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในการให้ค าแนะน าการบริหารความ
เสี่ยง ประกันภัย และประกันภัยต่อด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัท เอออน ได้ให้บริการแก่บริษัท
ชั้นน าในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก จนท าให้ได้รับรางวัลจากหลายอุตสาหกรรมว่าเป็นบริษัทที่ดี
ที่สุดในการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ประกันภัย และประกันภัยต่อ 
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3.1.22 พนักงาน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 5222 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 บีทีเอสซี มีพนักงานจ านวน 1,912 คน และ
1,928 คน ตามล าดับ โดยประเภทของพนักงานของบีทีเอสซีสามารถแบ่งได้ดังนี้  

  ณ วันท่ี 11 มีนาคม  
ณ วันท่ี  

11 กันยายน  

  2553  2554  2555  2554  2555  
ฝ่ายด าเนินงาน (Operational)  1,337  1,628  1,734  1,751  1,773  
ฝ่ายบริหารจัดการ (Administrative)  184  117  181  178  182  
รวม ............................................................................................................   1,521  1,805  1,915  1,899  1,928  

3.1.23 คดีความ 

นอกเหนือจากที่จะกล่าวต่อไป ไม่มีคดีความ คดีอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนพิจารณาคดีอื่นใดที่มี
นัยส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งบีทีเอสซีเชื่อว่า
จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการด าเนินการ และแนวโน้มการ
ด าเนินการในอนาคตของบีทีเอสซี โปรดพิจารณาหัวข้อ 6.2.9 “ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักอยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และบีที
เอสซี และหน่วยงานราชการไทยได้กล่าวหากรุงเทพธนาคม บีทีเอสซี และผู้บริหารบางรายของบีทีเอสซี
และกทม.” 

คดีควำมที่บีทีเอสซีเป็นจ ำเลยอันเนื่องมำจำกกำรฟื้นฟูกิจกำรของบีทีเอสซี 

เมื่อวันที่ 50 กุมภาพันธ์ 5249 บีทีเอสซีได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาล
ล้มละลายกลางได้มีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 5249 และแต่งตั้งให้บีที
เอสซีเป็นผู้บริหารแผน เมื่อวันท่ี 51 สิงหาคม 5249  ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังยกเลิกแผนฟื้นฟู
กิจการของบีทีเอสซี เมื่อวันท่ี 59 ตุลาคม 5221 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของ
บีทีเอสซี ในหัวข้อ 3.3.2 “แผนฟ้ืนฟูกิจการของบีทีเอสซี”  

คดีความกับ กทม. 

สืบเนื่องจากแผนการฟ้ืนฟูกิจการของบีทีเอสซี กทม. ยื่นค าขอรับช าระหนี้หลายรายการต่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์  โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค าส่ังอนุญาตให้ กทม. ได้รับช าระหนี้ในการกระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการเป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น 50.6 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขบางประการ อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้ยกค าร้องของ กทม.ที่เรียกร้องในส่วนของมูลหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 72.4 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการช าระภาษีดังกล่าวไปบางส่วนแล้วและส่วนที่เหลือที่มีการเรียกร้องก็
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ และในส่วนของมูลหนี้ค่าเช่าอาคารจ านวนรวมทั้งส้ิน 201.4 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่า
ดังกล่าวยังไม่ถึงก าหนดช าระ ณ เวลาที่มีแผนการฟ้ืนฟูกิจการ แต่เป็นค่าเช่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อมา 
กทม.ได้ยื่นค าร้องโต้แย้งค าส่ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง และบีทีเอสซีได้
ยื่นค าร้องขอคัดค้านค าโต้แย้งของ กทม. ต่อมาเมื่อวันที่ 57 เมษายน 5224 ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ัง
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ยกค าร้องของ กทม. และให้ยืนตามค าส่ังของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ปัจจุบัน คดีนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลล้มละลายสูงสุด ท้ังนี้บีทีเอสซีไม่ได้กันเงินส ารองส าหรับจ านวนเงินต่างๆ ที่อยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์ในงบการเงินของบีทีเอสซี 

คดีควำมอื่นๆ ที่บีทีเอสซีเป็นจ ำเลย 

คดีเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ กับพวก ยื่นฟ้อง กทม. เป็นจ าเลยที่ 1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นจ าเลย
ที่ 2 และ บีทีเอสซีเป็นจ าเลยที่ 3 ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหากระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 5258 และพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีลิฟต์และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการส าหรับ
การใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บีทีเอสซีได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2552 ตุลาการผู้แถลงคดีในคดีนี้ ได้มีความเห็นว่า จ าเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้อง
ยื่นค าโต้แย้งค าฟ้อง โดยเห็นว่าในขณะท าสัญญาสัมปทานยังไม่มีประกาศกฎกระทรวงก าหนดให้จ าเลย
ต้องด าเนินการจัดหาลิฟต์และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่คนพิการตามฟ้อง ดังนั้น ศาลปกครองกลางได้
พิพากษายกฟ้อง โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ค าส่ังต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด 

ทั้งนี้ หากมีค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวข้างต้น บีทีเอสซีจะเปน็ผู้รับผิดชอบ 

3.2 ลักษณะอุตสาหกรรม 

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในส่วนนี้ (ทั้งที่เป็นจริง ที่เป็นการประมาณการ และการคาดการณ์) ไม่เพียงแต่เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ ความสามารถ จ านวนผู้โดยสาร จ านวนเที่ยว และส่วนแบ่งตลาดนั้นมาจากเอกสารที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ เอกสารของทางราชการ และเอกสารซึ่งมีแหล่งที่มาจากภาคอุตสาหกรรม  บริษัทจัดการไม่รับรอง
ความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลนี้ แหล่งข้อมูลเหล่านี้จัดท าขึ้นบนสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์และสมมติฐาน
อื่นๆ ซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง และข้อมูลน้ียังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยอิสระจากกองทุน บริษัท
จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ บีทีเอสซี ผู้สนับสนุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ หรือผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ตลอดจนท่ีปรึกษาใดๆ ของบริษัทจัดการ และของบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และ
บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า ข้อมูลภาวะ
อุตสาหกรรมบางส่วนซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนน้ี เป็นการประมาณการโดยปราศจากการรับรองยืนยันอย่างเป็นทางการ
จากบริษัท หรือแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ในประเทศ และควรใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ ข้อมูล
ตัวเลขบางส่วนท่ีปรากฏในส่วนน้ีเป็นตัวเลขที่มีการปัดเศษ 

เนื้อหาในส่วนน้ี ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต (forward-looking) อื่นๆ ทั้งนี้ ข้อความใน
ลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) จ าเป็นต้องจัดท าขึ้นบนสมมติฐานและ
ประมาณการต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนหลายประการซึ่งอาจท าให้สมมติฐานและประมาณการที่ใช้
อ้างอิงอาจไม่ถูกต้อง และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงหรือมีพัฒนาการเกิดขึ้นของสภาวะและสภาพ
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ทางสังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม สภาพตลาด กฎหมาย รัฐบาล และระเบียบต่างๆ ตลอดจนการกระท าหรือ
ละเว้นกระท าการของบุคคลอื่นๆ  สมมติฐานเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินในเรื่องต่างๆ 
ซึ่งรวมถึง สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของตลาดในอนาคต ตลอดจนรัฐบาลในอนาคตและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเป็นเรื่องที่ยากส าหรับการคาดการณ์หรือไม่อาจคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง ผลที่
เกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจมีความแตกต่างจากการประมาณการดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้  
ผู้ลงทุนจึงควรมีความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวประกอบ
กับเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสารของทางราชการ หรือเอกสารซึ่งมีแหล่งที่มาจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้
ในการคาดการณ์ผลประกอบการหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต 

3.2.1 ภาพรวมธุรกิจ 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ การท่องเที่ยวและการขนส่งของ
ประเทศ กรุงเทพมหานครมีที่ตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยทางสนามบินและท่าเรือ
นานาชาติที่ส าคัญหลายแห่ง และเป็นแหล่งแรงงานที่มีความสามารถที่ใหญ่แห่งหนึ่ง 

ผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร มีทางเลือกจ ากัดในการเดินทางภายในเมือง ในขณะที่การขนส่งทางถนน 
(ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถโดยสารประจ าทาง รถรับจ้าง (แท็กซี่) รถตู้ รถตุ๊กตุ๊ก และรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) เป็นการคมนาคมที่มีผู้โดยสารใช้มากที่สุด ถนนในกรุงเทพมหานครมีการจราจรที่
ติดขัดมากบ่อยครั้ง ท าให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลานานในการเดินทาง ส่วนการคมนาคมทางอื่น ได้แก่ เรือ 
หรือรถไฟ อาจให้บริการที่รวดเร็วกว่า แต่เส้นทางคมนาคมดังกล่าวมีอยู่อย่างจ ากัดและเข้าถึงจุดหมาย
ปลายทางเฉพาะบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจต่างๆ รวมตัวกันอยู่ในแหล่ง
ธุรกิจย่านใจกลางเมือง จึงก่อให้เกิดความต้องการอย่างต่อเนื่องส าหรับระบบขนส่งที่รวดเร็วที่มีจุดหมายสู่
ย่านใจกลางเมือง 

โดยที่โครงข่ายการขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานครได้พัฒนาขึ้น  การขนส่งทางรางซึ่งเป็นการเดินทางที่
ใช้เป็นประจ าในแต่ละวันโดยทั่วไปได้รับความนิยมมากขึ้น  จ านวนผู้โดยสารของการขนส่งทางราง ได้แก่ 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และระบบรถไฟฟ้า MRT เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราเติบโต
โดยรวมตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มเปิดด าเนินการอยู่ที่ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 4.1 ตามล าดับ ตารางต่อไปนี้แสดง
ถึงจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และระบบรถไฟฟ้า MRT 

จ านวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร* 

ประเภทของ
ยานพาหนะ 2544 2545 2541 2541 2541 2541 2551 2551 2552 2551 2554 

รถไฟฟ้า MRT ยังไมเ่ปิด
ให้บริการ 

ยังไมเ่ปิด
ให้บริการ 

ยังไมเ่ปิด
ให้บริการ 

14,817 24,607 27,694 29,686 61,418 63,419 64,223 69,205 

อัตราการเติบโต  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.7% 3.5% 2.9% 3.3% 1.8% 7.7% 
ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก 

74,026 93,494 102,349 115,681 127,350 140,049 132,071 136,350 140,958 143,103 167,348 
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อัตราการเติบโต  26.3% 9.5% 13.0% 10.1% 10.0% - 5.7% 3.2% 3.4% 1.5% 16.9% 

แหล่งที่มา: กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย 
*ปีปฏิทิน 

เนื่องจากการขยายโครงข่ายการขนส่งทางราง ระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร จะได้รับการพัฒนา
ให้มีบทบาทความส าคัญมากยิ่งขึ้น ท าให้ประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจ านวนมากขึ้นเดินทางสู่จุดหมาย
ด้วยรูปแบบการเดินทางที่ติดขัดน้อยลง และตรงต่อเวลามากขึ้น ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(“สนข.”) ได้ท าการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของการขนส่งมวลชนทางรางมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญตั้งแต่ปี  2552 นอกจากนี้  สนข.  ได้คาดการณ์ว่า ความต้องการการขนส่งมวลชนทางรางใน
กรุงเทพมหานคร จะแทนที่ความต้องการการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางอย่างมีนัยส าคัญภายในปี 2580 อัน
เป็ น ผลมา จ ากก า รขย าย โค ร ง ข่ า ย กา ร ขน ส่ ง ท า ง ร า ง  ทั้ ง นี้  ค า ดก า รณ์ ว่ า ภ าย ใ นปี  2575 แ ล ะ  
ปี 2580 ส่วนแบ่งตลาดของการขนส่งมวลทางรางในกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 และร้อยละ 43.3 
ตามล าดับ 

ส่วนแบ่งตลาดของการขนส่งมวลชนทางราง มีการเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

แหล่งที่มา: กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย 

*การค านวณส่วนแบ่งตลาดพิจารณาตามจ านวนรอบการเดินทางต่อวนั 

3.2.2 แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 

1. รัฐบาลไทยส่งเสริมการสร้างสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนให้เป็นนโยบาย
ระดับชาติ 

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนในเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน
เมือง โดยการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการขนส่งมวลชน  ตัวอย่างของการ
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ส่วนแบง่ตลาดของการขนส่งมวลชนทางราง ส่วนแบง่ตลาดของการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง

ส่วนแบง่ตลาดของการขนส่งทางเรือ อ่ืนๆ

ข้อมูลตามจริง ข้อมูลตามจริง ข้อมูลตามจริง ข้อมูลคาดการณ์ ข้อมูลคาดการณ์ ข้อมูลคาดการณ์ ข้อมูลคาดการณ์ ข้อมูลคาดการณ์

การขน
ส่งทาง

รางเป
็นการข

นส่งเพ
ียงรูปแ

บบเดีย
วท่ีมีกา

รเติบโ
ตอย่าง

มีนัยส
 าคัญ

6.2% 6.3% 6.3%

19.8%

32.2% 35.5%
42.4% 43.4%
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พัฒนาโครงการใหม่ ได้แก่ การเข้าท าสัญญาการก่อสร้างโครงการรถไฟสายสีน้ าเงิน เส้นทางหัว
ล าโพง-บางแค และเส้นทางบางซื่อ-ท่าพระ ในเดือนกุมภาพันธ์ 5224 นอกจากนี้ โครงการส่วน
ต่อขยายระบบการขนส่งมวลชนอีกหลายโครงการยังคงมีความคืบหน้าต่อไป ซึ่งรวมถึงความ
คืบหน้าในโครงการรถไฟสายสีแดงอ่อนเส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวด าเนินการแล้วเสร็จ และออกหนังสือรับรองโครงการ
เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 5222) และความคืบหน้าในโครงการรถไฟสายสีม่วงเส้นทางบางใหญ่-
บางซื่อ (ตามข้อมูลจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  โครงการดังกล่าว
ด าเนินการเสร็จส้ินไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 21.1 ของงานตามโครงการ ในเดือนมิถุนายน 5222) 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้รวมเอา “นโยบายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบการขนส่งทาง
ราง และการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและบริการ” เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง
ด าเนินการภายใต้ค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 53 สิงหาคม 5224  

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาการขนส่งทางรางในกรุงเทพมหานคร 
และเขตปริมณฑล รัฐบาลจึงได้มีการจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ระหว่างปี 5223 –5275) มาใช้ส าหรับโครงข่ายการขนส่ง
มวลชน 15 เส้นทาง โดยมีสถานีมากกว่า 300 สถานีซึ่งครอบคลุมระยะทางรวม 208 กิโลเมตร 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,722.5 พันล้านบาท ส าหรับการด าเนินการตาม
โครงการกว่า 20 ปี จากข้อมูลของ สนข. ภายในปี 5275 โครงข่ายการขนส่งมวลชนทางรางจะ
ครอบคลุมประชากรประมาณ 2.1 ล้านคน ซึ่งโครงข่ายการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมมากขึ้นจะ
เชื่อมต่อและท าหน้าที่เป็นระบบส่งต่อผู้โดยสารให้แก่ระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่เดิม ท าให้มี
การคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นตลอดโครงข่ายการขนส่งมวลชนทางราง และ
จะส่งผลให้มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในแนวเส้นทางระบบขนส่งทางรางมากขึ้น เนื่องจากมีการ
พัฒนาพื้นที่ที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางระบบขนส่งทางราง จึงก่อให้เกิดความต้องการส าหรับ
บริการระบบขนส่งทางรางตามมา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล การ
ก่อสร้างเส้นทางระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าจ านวน 10 เส้นทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีก าหนดการณ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี 

2. โครงข่ายการขนส่งทางรางของกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างไม่
สมบูรณ์ 

ระบบขนส่งมวลชนทางรางได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง มีความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัย อีกทั้งเป็นระบบขนส่งที่ใช้
กันโดยทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากระบบขนส่งทางรางในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมบูรณ์ก่อนระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร ระบบขนส่งทางราง
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และครอบคลุมพื้นที่มากกว่า (หมายถึง
ระยะทางของระบบขนส่งมวลชนทางรางต่อประชากร 1 ล้านคน) ตัวอย่างเช่น เบอร์ลิน และ
นิวยอร์กมีโครงข่ายการขนส่งทางรางที่สมบูรณ์และคลอบคลุมพื้นที่ โดยมีระยะทางของระบบ
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ขนส่งมวลชนทางรางอยู่ที่ 99.8 กิโลเมตร และ 126.2 กิโลเมตร ต่อประชากร 1 ล้านคน 
ตามล าดับ ขณะที่ในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองที่ระบบขนส่งมวลชนทาง
รางได้รับการพัฒนาจนเป็นระบบท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก สิงคโปร์ และฮ่องกง ได้ใช้ระบบ
ขนส่งดังกล่าวเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปีและระบบขนส่งดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่อย่าง
กว้างขวางทั้งย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ ระบบขนส่งมวลชนทางรางในสิงคโปร์ และฮ่องกง 
ครอบคลุมพื้นที่โดยมีระยะทางของระบบขนส่งมวลชนทางรางอยู่ที่ 28.6 กิโลเมตร และ 30.7 
กิโลเมตร ต่อประชากร 1 ล้านคน ตามล าดับ  

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงพื้นทีใ่นเมืองซึ่งครอบคลุมโดยระบบการขนส่งมวลชนทางราง ส าหรับภูมิภาคและเมืองที่ระบุไว้ 

ภูมิภาค/ เมือง จ านวนประชากร  
(ล้านคน) 

ระยะทางของระบบขนส่งมวลชน 
ทางราง (กิโลเมตร) 

พื้นท่ีในเมืองซึ่งครอบคลุม 
โดยระบบขนส่งมวลชนทางราง* 

ทวีปเอเชีย    

กรุงเทพมหานคร 6.9 79.0 11.5 
โตเกียว 13.0 320.0 24.6 
ฮ่องกง 7.1 218.2 30.7 
สิงคโปร์ 5.2 148.9 28.6 
ปักกิ่ง 19.6 228.0 11.6 
โซล 10.6 152.0 14.3 
จาร์กาตา 9.6 110.3 11.5 

ทวีปยุโรป    
เบอร์ลิน 3.4 339.4 99.8 
ลอนดอน 8.3 430.0 51.8 
ปารีส 9.6 244.4 25.5 

ทวีปอเมริกา    

นิวยอร์ก 8.4 1,060.3 126.2 

แหล่งที่มา:  แผนกสถิติ สหประชาชาติ เอ็มทีอาร์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด เอสเอ็มอาร์ที คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด บีทีเอสซี บีเอ็มซีแอล เว็บไซด์ทางการของระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในเมืองใหญ่ 

* ระยะทางของระบบขนส่งมวลชนทางรางต่อประชากร 1 ล้านคน 

ตารางข้างล่างนี้แสดงการเปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากร และระยะทางของระบบขนส่งมวลชนทางราง 

ภูมิภาค / เมือง 
ความหนาแน่นของประชากร 
(ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) ในปี 

2523 

ความหนาแน่นของประชากร 
(ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) ในปี 

2553 

ระยะทางของระบบขนสง่
มวลชนทางราง (กิโลเมตร) 

กรุงเทพฯ 3,001 5,259 79.5 
โตเกียว 5,388 6,017 320.0 
ฮ่องกง 5,114 7,139 218.2 
สิงคโปร์ 3,603 7,252 148.9 

แหล่งที่มา:  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย, ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ แผนกสถิติ สหประชาชาต,ิ เอ็มทีอาร์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด, เอสเอ็มอาร์ท ี

คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด, บีทีเอสซ,ี บีเอ็มซีแอล เว็บไซด์ทางการของระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมืองใหญ่ 
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3. ปัญหาการจราจรที่ติดขัดยังคงส่งผลให้เกิดความต้องการระบบการขนส่งมวลชนด้วย
รางเพิ่มขึ้น 

กรุงเทพมหานครมีความต้องการการเดินทางด้วยรถยนต์เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
ซึ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและมลภาวะทางอากาศ 
ตารางต่อไปนี้แสดงจ านวนยานพาหนะจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตาม
ประเภทของยานพาหนะและช่วงระยะเวลา 

จ านวนยานพาหนะจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร แบ่งตามประเภทของยานพาหนะ 

ประเภทของยานพาหนะ 2545 2541 2541 2541 2541 2551 2551 2552 2551 2554 
2555 จนถึง
ปัจจุบัน* 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
(ไม่เกิน 1 ท่ีน่ัง) 

118,564 146,945 176,933 188,936 179,206 175,122 190,057 172,892 255,132 286,590 407,515 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 
(มากกว่า 1 ท่ีน่ัง) 

9,305 9,434 9,743 9,931 10,747 14,213 13,409 10,440 14,671 15,482 17,274 

รถรับจ้าง (แท็กซี)่ และ
ยานพาหนะบริการ
ผู้โดยสารอ่ืนๆ  

7,506 6,982 7,672 11,848 12,021 10,338 10,804 10,850 8,564 9,004 9,721 

ยานพาหนะบริการ
ผู้โดยสารในเชิงพาณิชย ์

100 18 175 258 326 211 195 133 40 174 23 

รวมท้ังสิ้น 135,475 163,379 194,523 210,973 202,300 199,884 214,465 194,315 278,407 311,250 414,511 

แหล่งที่มา: กรมการขนส่งทางบก  
*วันที่ 1 มกราคม 5222 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 5222 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ในปี 5224 มีจ านวนทั้งส้ิน 311,520 
คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.8 จากจ านวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร ในปี 5242 ซึ่งมีจ านวนทั้งส้ิน 135,475 คัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ีย
สะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ 9.7 เฉพาะในช่วงระยะเวลาถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 5222 
จ านวนรถยนต์โดยสารที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.5 โดยมีจ านวน
ทั้งส้ิน 434,290 คัน ในช่วงระยะเวลาถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2555 เมื่อเทียบกับจ านวน 
301,442 คันในช่วงระยะเวลาถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจ านวน
รถยนต์ที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และอัตราผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
(GDP) นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจ านวนรถยนต์ในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังของปี 2554 และ
ในช่วงระยะเวลาถึงเดือนพฤศจิกายนของปี 2555 เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการ
อุดหนุนภาษีให้แก่ ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกในช่วงระหว่างวันที่  16 กันยายน 5224 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 5222 เป็นส าคัญ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจ านวนรถยนต์ และการขยายตัวของชุมชน
เมืองอย่างต่อเนื่องของกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับปริมาณของถนนในกรุงเทพมหานคร 

ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ กรุงเทพมหานคร ประสบกับปัญหาสภาพ
การจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรงและปัญหามลภาวะในอากาศ ตามข้อมูลของ  สนข. อัตรา
ความเร็วเฉล่ียของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร ในปี 5224 
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ระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วน อยู่ที่ 18.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงเช้า และ 55.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในช่วงเย็น และอัตราความเร็วเฉล่ียข้างต้นอยู่ในระดับดังกล่าวในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ดังนั้น ด้วยความต้องการระบบการขนส่งที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ขยายตัวขึ้น ท าให้เกิด
ความต้องการระบบการขนส่งด้วยรางในเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย 

4. การเพิ่มขึ้นของรายได้ท าให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น 

แม้ว่าโครงข่ายการขนส่งทางรางเป็นรูปแบบการขนส่งที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ค่าโดยสารของ
การขนส่งทางรางค่อนข้างสูงกว่าค่าโดยสารของการขนส่งในรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น รถโดยสาร
ประจ าทางธรรมดาแบบไม่มีเครื่องปรับอากาศของ ขสมก. มีอัตราค่าโดยสารขั้นต่ าอยู่ที่ 6.20 
บาท ส าหรับเส้นทางส่วนใหญ่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และรถโดยสารประจ า
ทางแบบมีเครื่องปรับอากาศของ ขสมก. มีอัตราค่าโดยสารขั้นต่ าอยู่ที่ 10 บาท โดยค่าโดยสาร
จะเพิ่มขึ้นไปตามระยะทางการเดินทาง ในขณะที่โครงข่ายการขนส่งทางรางมีอัตราค่าโดยสาร
ขั้นต่ าที่ 12 บาท โดยค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นไปตามระยะทางการเดินทาง 

อย่างไรก็ดี ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยได้เปล่ียนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่อาศัยภาคเกษตรกรรม
เป็นหลักมาเป็นระบบเศรษฐกิจที่อาศัยการให้บริการและการส่งออกเป็นหลัก  จากข้อมูลของ
ธนาคารโลก  ผลผลิตมวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) ที่แท้จริงของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโตรวมอยู่ที่ร้อยละ 9.8 ในระหว่างปี 5242 ถึง 5224 นอกจากนี้ จาก
ข้อมูลล่าสุดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักสถิติ
พยากรณ์ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) ของประเทศไทย  ในปี 5223 กรุงเทพมหานคร มีประชากร
คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และมีผลผลิตมวลรวมคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 54.9 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ โดยผลผลิตมวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (gross provincial product per capital) ส าหรับกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ประมาณ 
362,619 บาท ในปี 5223 โดยเพิ่มขึ้นจาก 524,087 บาท เมื่อปี 5242 คิดเป็นอัตราการเติบโต
รวมอยู่ที่ร้อยละ 4.7 
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แหล่งที่มา: Economic Intelligence Unit, Euromonitor 

การเพิ่มขึ้นของรายได้ท าให้ผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร มีก าลังใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการการ
ขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร มีก าลังใช้จ่ายมากขึ้น  
จึงมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารท่ีเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะทางถนนเปล่ียนมาใช้การ
ขนส่งทางรางที่ค่อนข้างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นในจ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีแผนส่วนต่อขยายของการขนส่งทางรางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล 

5. การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร 

การเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการจราจรที่หนาแน่นตามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น ตามสถิติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 6.9 ล้านคนในปี 2554 คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.7 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของประเทศ 
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แหล่งที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมการปกครอง 

3.2.3 ภาพรวมของการขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร 

โครงข่ำยในปัจจุบันนอกจำกระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักและส่วนต่อขยำย 

ระบบรถไฟฟ้า MRT  

รถไฟฟ้า MRT เป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินระบบแรกของประเทศไทย และเริ่มเปิดให้ด าเนินการ
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2547  เส้นทางของระบบรถไฟฟ้าใต้ดินคิดเป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยมีสถานี
ตลอดสายจ านวนทั้งส้ิน 18 สถานี เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟหัวล าโพงไปจนถึงบางซื่อ ระบบรถไฟฟ้า  MRT 
ให้บริการโดยขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสารจ านวน 19 ขบวน ซึ่งสามารถขับเคล่ือนด้วยความเร็วสูงสุด
ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถรองรับจ านวนผู้โดยสารสูงสุดเท่ากับ 155.9 ล้านคนต่อปี  ในปี 
5223 และ 5224 ระบบรถไฟฟ้า MRT ให้บริการผู้โดยสารคิดเป็นร้อยละ 24 และร้อยละ 26.5 ของจ านวน
ผู้โดยสารที่ระบบรถไฟฟ้า MRT สามารถรองรับได้ ตามล าดับ ระบบส่งต่อผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้า 
MRT ประกอบด้วยระบบขนส่งหลายรูปแบบ เช่น ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และ
รถโดยสารประจ าทาง ในปี 5224 ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ให้บริการผู้โดยสารจ านวนทั้งส้ิน 69.1 ล้านคน  
ระบบรถไฟฟ้า MRT มีสถานีเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจ านวนทั้งส้ิน 3 
สถานี ได้แก่ สถานีศาลาแดง สถานีอโศก และสถานีหมอชิต 
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ระบบรถไฟฟ้า MRT ด าเนินงานโดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บีเอ็มซีแอล”) แต่เพียง 
ผู้เดียว ภายใต้สัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”) โดยเป็น 
ผู้ด าเนินงานแต่เพียงผู้เดียวของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (“สายสีน้ าเงิน“) 
สัมปทานดังกล่าวประกอบด้วย สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า MRT ในปัจจุบัน และ
สิทธิในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชย์และพ้ืนท่ีโฆษณาภายในระบบเป็นระยะเวลา 52 ปี ซึ่งส้ินสุด
ในปี 5275 โดย รฟม.เป็นผู้รับผิดชอบการลงทุนงานก่อสร้างโครงสร้าง ในขณะที่บีเอ็มซีแอลรับผิดชอบ
งานระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม (“งานระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม”) และลงทุนในการซื้อขบวนรถ ภายใต้
สัญญาสัมปทาน บีเอ็มซีแอลต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารและรายได้จากการประกอบธุรกิจ ในอัตรา
ร้อยละตามที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ รฟม. 

ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport Link) 

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (“แอร์พอร์ต ลิงค์”) เป็นระบบขนส่งระบบหนึ่งซึ่ง
เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปจนถึงสถานีพญาไทซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร โดย
มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 58.5 กิโลเมตร และเป็นรางยกระดับเหนือทางรถไฟสายภาคตะวันออกเดิม มีสถานี
ใต้ดินท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ สายสีแดง โดยระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ สายสีแดง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
53 สิงหาคม 5223 โดยให้บริการ 5 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- มักกะสัน 
(Makkasan Express Line) ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 12 นาทีโดยไม่มีการหยุดจอดระหว่างสถานี
มักกะสันกับสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-พญาไท (Phaya Thai 
Express Line) ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางเพียง 17 นาทีโดยไม่มีการหยุดจอดระหว่างสถานีพญาไทกับ
สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line) ซึ่งใช้เวลาการเดินทางประมาณ  
30 นาทีโดยหยุดจอดรับผู้โดยสารรายทางทั้งหมด 8 สถานีตั้งแต่สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนถึง
สถานีพญาไท ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ สายมีแดง เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักโดยมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีพญาไท 

ส่วนต่อขยายที่ได้วางแผนไว้ 

เพื่อให้มีระบบการขนส่งมวลชนที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย และครอบคลุมพื้นที่กว้าง
มากขึ้น รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด
ในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล  รัฐบาลจึงได้เสนอโครงการการขนส่งมวลชนทางรางหลาย
โครงการ ในปัจจุบันนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการซึ่งมีความคืบหน้าในระดับต่างๆ กัน 
โครงการดังกล่าวรวมถึงส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และส่วนต่อ
ขยายของระบบรถไฟฟ้า MRT สายปัจจุบัน และการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับ
สายปัจจุบัน 
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แหล่งที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ส่วนต่อขยายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต 

หลังจากที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน รัฐบาล
ได้ตกลงที่จะด าเนินการส่วนต่อขยายที่ส าคัญของระบบขนส่งมวลชนซึ่งให้บริการภายในกรุงเทพมหานคร 
และเขตปริมณฑล ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยส่วนต่อขยายรวมถึง 

- ส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 ทางทิศใต้ของสายสีลมขนานถนนเพชรเกษม ระยะทาง 2.3 
กิโลเมตร เริ่มจากวงเวียนใหญ่ไปยังบางหว้า ซึ่งประกอบด้วย 4 สถานีใหม่ คือ สถานีโพธิ์นิมิต 
สถานีรัชดาภิเษก สถานีวุฒากาศ และสถานีบางหว้า โดย กทม. จะเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง
และลงทุนส าหรับงานโครงสร้างและงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม โดยงานโครงสร้างส าหรับราง
ยกระดับที่เกี่ยวกับโครงการนี้ได้เสร็จส้ินแล้ว และอยู่ในระหว่างการด าเนินงานระบบไฟฟ้าและ
วิศวกรรมต่อไป  บีทีเอสซี ในฐานะผู้ด าเนินการตามสัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนใน
ขบวนรถไฟฟ้า การก่อสร้างสถานี และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและซ่อมบ ารุงรายปี ทั้งนี้  
สองสถานีแรกของส่วนต่อขยายสายสีสม ส่วน 5 (วงเวียนใหญ่-บางหว้า) ได้เปิดให้บริการใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และกทม. คาดว่าอีกสองสถานีที่เหลือจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 
2556 ทั้งนี้ กรุงเทพธนาคมได้แต่งตั้งให้ บีทีเอสซี เป็นผู้ด าเนินงานระบบของส่วนต่อขยายนี้ 
ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว ฉบับลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 5222  
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- ส่วนต่อขยายทางทิศเหนือของสายสุขุมวิทระยะทาง 11.4 กิโลเมตร เริ่มจากสถานีหมอชิตไปยัง
สะพานใหม่ และส่วนต่อขยายทางทิศตะวันออกของสายสุขุมวิทระยะทาง 15.8 กิโลเมตร เริ่ม
จากซอยแบริ่งไปยังสมุทรปราการ  คาดว่า รฟม. จะเป็นผู้ลงทุนในส่วนงานโครงสร้างของทั้งสอง
โครงการ ส าหรับงานระบบไฟฟ้าและวิศวกรรม การด าเนินงาน การเก็บค่าโดยสาร และงานซ่อม
บ ารุง คาดว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบเอกชน ส่วนต่อขยายทั้งสองโครงการคาดว่าจะ
เปิดให้บริการได้ภายในเดือนเมษายน 5260 โดยการก่อสร้างงานโครงการสร้างจากซอยแบริ่งไป
ยังสมุทรปราการได้เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 5222 ซึ่งคาดว่าการประมูลในส่วนงานโครงสร้างของ
โครงการสายหมอชิต-สะพานใหม่จะมีขึ้นภายในปี 5222 

ส่วนต่อขยายอื่นๆ  

แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ปี 5223-5275)  
ได้แบ่งกลุ่มแผนงานท้ังหมดเป็น 3 ระยะ ได้แก่ แผนโครงข่ายเร่งรัดระยะเวลา 2 ปี แผนโครงข่ายเพิ่มเติม
ระยะเวลา 10 ปี และแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 50 ปี 

แผนโครงข่ายเร่งรัดระยะเวลา 2 ปี แผนโครงข่ายเร่งรัดระยะเวลา 2 ปีนี้ประกอบด้วยโครงการที่เร่ง
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 5249  คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการ
ได้ระหว่างปี 5227 ถึง 5229  เมื่อการด าเนินการตามแผนโครงข่ายเร่งรัดนี้ส าเร็จ ระบบโครงข่ายการขนส่ง
มวลชนทางรางจะมีระยะทางทั้งสิ้น 536 กิโลเมตร  โครงการต่อไปน้ีเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้แผนโครงข่าย
เร่งรัด ซึ่งแยกจากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ได้วางแผนไว้ 

ส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินของ รฟม. 

ส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินของ รฟม. เป็นส่วนต่อขยายกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน
ปัจจุบัน ซึ่งมีเส้นทางเริ่มจากหัวล าโพงไปยังบางซื่อ เมื่อส่วนต่อขยายนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีน้ าเงินนี้จะข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาและเชื่อมสองฝ่ังของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ฝ่ังธนบุรีและฝ่ังพระ
นคร โดยมีเส้นทางเดินรถเป็นวงกลม คาดว่าส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินนี้จะเริ่มให้บริการ
ได้ในเดือนธันวาคม 5229 ซึ่งประกอบด้วย 

- ส่วนต่อขยายระยะทาง 13 กิโลเมตร จากสถานีบางซื่อของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินใน
ปัจจุบันไปยังส่วนเชื่อมต่อแยกท่าพระ  วงเงินลงทุนในโครงการส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ เป็น
เงินประมาณ 52.1 พันล้านบาท และได้มีการวางแผนที่จะเชื่อมต่อโครงการส่วนต่อขยายบาง
ซื่อ-ท่าพระ นี้กับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีเตาปูน  เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มที่  
บางขุนนนท์ และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนที่ถนนสิรินธร  

- ส่วนต่อขยายระยะทาง 14 กิโลเมตร จากสถานีหัวล าโพงของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินใน
ปัจจุบันไปยังบางแค สู่ถนนวงแหวนรอบนอก  วงเงินลงทุนในโครงการส่วนต่อขยายหัวล าโพง -



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 79 
 

บางแค เป็นเงินประมาณ 49.9 พันล้านบาท และคาดว่าส่วนต่อขยายนี้จะไปเชื่อมต่อกับส่วนต่อ
ขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่สถานีบางหว้า 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของ รฟม. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้เป็นเส้นทางระบบขนส่งมวลชนที่ รฟม. 
เป็นเจ้าของ  ขณะนี้เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีเส้นทางการให้บริการระหว่าง
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ทางทิศใต้ของฝ่ังธนบุรีในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ คาดว่าเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะครอบคลุมระยะทางทั้งสิ้น 43 กิโลเมตร และมีสถานีตลอดทั้งสาย 35 สถานี 

แผนโครงข่ายเร่งรัดส าหรับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง เป็นการพัฒนาเส้นทางในช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ  
ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม 5228  โดยเส้นทางช่วงบางใหญ่-บางซื่อจะเชื่อมต่อกับ
ส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินที่สถานีเตาปูน และคาดว่าจะส่งต่อผู้โดยสารจากจังหวัด
นนทบุรีไปยังเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน  นอกจากนี้ ได้มีการวางแผนให้เส้นทางช่วงบางใหญ่-บางซื่อไป
เชื่อมต่อกับเส้นทางช่วงบางซื่อ-ตล่ิงชันของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนที่บางซ่อน และเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ เส้นทางช่วงบางใหญ่-บางซื่อของเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วงประกอบด้วยสถานีจ านวน 16 สถานีมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 53 กิโลเมตร และมีแผนในการลงทุน
เป็นจ านวนเงินท้ังส้ินประมาณ 29.9 พันล้านบาท 

รฟม. ได้ออกข้อก าหนดส าหรับการจัดหาภาคเอกชนเข้ามาประมูลโครงการในรูปแบบของการให้เอกชน
เข้าร่วมการงานของภาครัฐ โดยภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (PPP Gross Cost basis) ซึ่งใน
รูปแบบนี้รัฐบาลจะต้องรับเอาความเส่ียงในเรื่องของรายได้จากการด าเนินงานของเส้นทางรถไฟฟ้าสาย  
สีม่วง ในขณะที่ผู้ได้รับสัมปทานจะรับผิดชอบในการจัดหาระบบและด าเนินงานด้านการปฏิบัติการและ
งานซ่อมบ ารุงในระหว่างอายุของสัญญา โดยภาครัฐจะคืนเงินลงทุนที่ผู้ได้รับสัมปทานได้ลงทุนไปใน
โครงการและจ่ายค่าบริหารจัดการและค่าซ่อมบ ารุงให้แก่ผู้ได้รับสัมปทานด้วย ในเดือนกรกฎาคม 5222 
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในส่วนของโครงการบางใหญ่-บางซื่อยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ภายหลังจาก
ที่บีเอ็มซีแอล ซึ่งเป็นผู้ประมูลภาคเอกชนได้ยื่นเสนอราคาประมูลแล้ว 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มของ รฟท.  เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มของ รฟท. ครอบคลุมระยะทาง
ทั้งส้ิน 80 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังมหาชัย ไปตามเส้นทางรถไฟของ รฟท. ทั้งนี้ 
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงบาง
ซื่อ-หัวล าโพง-บางบอน และช่วงบางบอน-มหาชัย  แผนโครงข่ายเร่งรัดส าหรับเส้นทางสายนี้ คื อ  
การพัฒนาช่วงบางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่วงบางซื่อ-หัวล าโพงของเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีแดงเข้ม 

ช่วงบางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มได้ถูกออกแบบเพื่อที่จะ  
ลดความแออัดของการจราจร ด้วยการลดจ านวนรถไฟของ รฟท.ที่วิ่งข้ามแยกต่างๆ บนถนนสาธารณะ
และเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพหลโยธินซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งไปยังส่วนเหนือของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ ช่วงบางซื่อ-รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะครอบคลุมระยะทางทั้งส้ินประมาณ 36.3 กิโลเมตร  
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มีสถานีรายทางทั้งหมด 13 สถานี คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จส้ินในปี 5229  เส้นทางช่วงบางซื่อ-รังสิต-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินในปัจจุบันที่สถานีบางซื่อและ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 69 พันล้านบาท 

ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง ของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มถูกก าหนดให้เชื่อมสถานีรถไฟกับระบบขนส่ง
รูปแบบอื่นและเพื่อลดความแออัดของการจราจร ด้วยการลดจ านวนรถไฟของ รฟท. ที่วิ่งข้ามแยกต่างๆ 
บนถนนสาธารณะ ทั้งนี้ คาดว่าเส้นทางช่วงดังกล่าว จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินใน
ปัจจุบันที่สถานีหัวล าโพงและกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ยมราช ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง ของเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มและช่วงบางซื่อ-หัวหมากของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนรวมกนัมสีถานรีายทาง
ทั้งหมด 9 สถานี (ซึ่งไม่รวมสถานีบางซื่อ) และคาดว่าต้องใช้เงินลงทุนในโครงการนี้ประมาณ 37 พันล้าน
บาท โดยมีแผนให้ขั้นตอนการประมูลและการให้อนุญาตเสร็จสิ้นในปี 5222 

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนของ รฟท. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนของ รฟท. ครอบคลุมระยะทาง
ทั้งสิ้น 28.2 กิโลเมตร จากพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกไปยังพื้นที่ฝ่ังตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ไปตามทางรถไฟ
ของ รฟท.  ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-ตล่ิงชัน ช่วงตล่ิงชัน-
ศาลายา ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน ช่วงมักกะสัน-หัวหมาก และช่วงบางบ าหรุ-มักกะสัน แผนโครงข่าย
เร่งรัดส าหรับเส้นทางสายนี้ คือ การพัฒนาช่วงบางซื่อ-ตล่ิงชัน และช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมากของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน 

ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จะเป็นเส้นทางในการส่งต่อผู้โดยสารจากพื้นท่ีฝ่ังตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มายัง
โครงข่ายการขนส่งมวลชนในปัจจุบัน  นอกจากนี้ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เป็นหน่ึงในโครงการท่ีมีเส้นทางข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งครอบคลุมระยะทางทั้งส้ิน 12 กิโลเมตร  การก่อสร้างของช่วงดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 
5222 โดยมีมูลค่าการลงทุน 9 พันล้านบาท  ท้ังนี้ ช่วงบางซื่อ-ตล่ิงชันจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าสาย 
สีม่วงของ รฟม.ที่บางซ่อน และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มของ รฟม. ที่ตล่ิงชัน 

ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก จะเชื่อมต่อกับศูนย์กลางการขนส่งทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ที่พหลโยธิน
ไปยังศูนย์กลางการขนส่งมักกะสัน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักที่สถานีพญาไท และเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีหัวหมาก  ทั้งนี้ ช่วงบางซื่อ -หัวหมากของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และช่วงบางซื่อ-หัวล าโพงของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม มีสถานีราย
ทางรวมกันทั้งหมด 8 สถานี ครอบคลุมระยะทาง 19.0 กิโลเมตร โดยมีประมาณการการลงทุนประมาณ 
37 พันล้านบาท  

แผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 10 ปี แผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 10 ปี ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 
ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 5265  เมื่อการด าเนินการตามแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 
10 ปีส าเร็จ ระบบโครงข่ายการขนส่งมวลชนทางรางจะขยายระยะทางออกไปอีก 124.3 กิโลเมตร เป็น
ระยะทางรวมทั้งส้ิน 390.0 กิโลเมตร  ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ประมาณ 3.8 ล้านคน โดยโครงข่าย
จะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 252.0 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งโครงการต่างๆ ในแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 
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10 ปีนี้ ประกอบด้วย ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงหัวล าโพง -บางบอน ระยะทาง 
18.0 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงศาลายา -ตล่ิงชัน ระยะทาง 14 
กิโลเมตร  ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ช่วงบางซื่อ-พญาไท ระยะทาง 51.0 กิโลเมตร ส่วนต่อ
ขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มช่วงสะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 7.0 กิโลเมตร  ส่วนต่อขยายของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-ยศเส ระยะทาง 1 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายของ
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ระหว่างตล่ิงชัน-มีนบุรี ระยะทาง 37.2 กิโลเมตร และการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ระหว่างแคราย-ปากเกร็ด-มีนบุรี ระยะทาง 36 กิโลเมตร จากข้อมูลของ รฟม. อาจมีการเร่งให้การสร้าง
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูเสร็จสิ้นภายในปี 5260  

แผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 20 ปี แผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 50 ปีประกอบด้วยโครงการต่างๆ 
ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 5275  เมื่อการด าเนินการตามแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 
50 ปีส าเร็จ ระบบโครงข่ายการขนส่งมวลชนทางรางจะขยายระยะทางออกไปอีก 117.9 กิโลเมตร เป็น
ระยะทางรวมทั้งส้ิน 208.0 กิโลเมตร  ซึ่งจะให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ประมาณ 2.1 ล้านคน โดยโครงข่าย
จะครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 680.0 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งโครงการต่างๆ ในแผนโครงข่ายเพิ่มเติมระยะเวลา 
50 ปีนี้ ประกอบด้วย ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางบอน -มหาชัย ระยะทาง 
50.0 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนช่วงบางบ าหรุ-มักกะสัน ระยะทาง 10.2 
กิโลเมตร  ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มช่วงคูคต-ล าลูกกา ระยะทาง 6.2 กิโลเมตรและ
ช่วงสมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 7.0 กิโลเมตร  ส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วงบาง
แค-พุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 8.0 กิโลเมตร การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระหว่าง
ลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 กิโลเมตร การพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเทา ระหว่างวัชรพล-สะพาน
พระราม 9 ระยะทาง 56.0 กิโลเมตร  และการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ระหว่างดินแดง -สาธร 
ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร 

3.3 ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

3.3.1 ภาพรวมของผู้ประกอบการรถไฟฟ้าบีทีเอส 

บีทีเอสซีก่อตั้งขึ้นในปี 5232 และในปีเดียวกัน บีทีเอสซีได้รับสัมปทานจาก กทม. ซึ่งให้สิทธิแก่ 
บีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวในการด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็น
ระยะเวลา 30 ปีนับแต่วันแรกที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเริ่มประกอบธุรกิจ บีที
เอสซีได้ด าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้าง (Civil Works) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักเสร็จส้ินแล้ว และได้ท าการโอนกรรมสิทธิ์ในงานโครงสร้างระบบให้แก่ กทม. ในปี 5245 ตามที่
ก าหนดไว้ในสัมปทาน  บีทีเอสซีได้เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในเชิง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 5245 และในเดือนพฤษภาคม 5225 กรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้
เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 5225 ในเดือน
พฤศจิกายน 5223 กรุงเทพธนาคมว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ประกอบการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 82 
 

ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 5224 นอกจากนี้ บีทีเอสซียังได้ลงนามในสัญญาให้บริการเดิน

รถและซ่อมบ ารุงระยะยาวกับกรุงเทพธนาคมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 5222 ซึ่งครอบคลุมระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และส่วนต่อขยายภายหลังปี 5275 โปรดพิจารณาสิทธิของ 
บีทีเอสซีตามสัญญาดังกล่าวในหัวข้อ 3.3.6 ข้อ 1 “สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว” ทั้งนี้ 
รายได้ค่าโดยสารที่ได้รับจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายหลังปี 5275 มิได้อยู่
ภายใต้สัญญาสัมปทาน ดังนั้น รายได้ค่าโดยสารดังกล่าวจึงมิใช่รายได้สุทธิทีข่ายให้แก่กองทุน 

บีทีเอสซีได้เริ่มทดลองเปิดให้บริการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (“รถโดยสาร BRT”) เมื่อวันที่ 59 
พฤษภาคม 5223  ซึ่งด าเนินงานในนามของ กทม. และเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กันยายน 
5223 โครงการรถโดยสาร BRT เป็นโครงการที่ กทม. ริเริ่มขึ้นเพื่อให้บริการรถโดยสารประจ าทางซึ่ง
สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจ าทางทั่วไป โดยการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะส าหรับ
รถโดยสาร BRT 

บีทีเอสซียังประกอบธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ วี จี ไอ และบริษัทย่อยของ วี จี ไอ โดย
ด าเนินกิจการพาณิชย์ในหรือที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมถึงการ
โฆษณาภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งบนสถานี และบนรถไฟฟ้า รวมทั้งการ
ให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณา ให้
ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน และสถานบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจส่ือโฆษณาเป็นจ านวนเงิน
รวม 1,845.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.4  ของรายได้จากการด าเนินงานรวมของบีทีเอสซี ส าหรับ
ปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5222 และ 5,002.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของรายได้จากการ
ด าเนินงานรวมของบีทีเอสซี ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 

นอกจากนี้ บีทีเอสซียังประกอบธุรกิจบัตรสมาร์ทการ์ดผ่านบริษัทย่อยของบีทีเอสซี ได้แก่ บีเอสเอส 
ธุรกิจบัตรสมาร์ทการ์ดดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาระบบตั๋วร่วมระหว่างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก และระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT โดยในเดือนพฤษภาคม 5222 บีเอสเอส ได้เริ่ม
ด าเนินการให้บริการบัตรสมาร์ทการ์ดในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ชื่อ “Rabbit Card” โปรดพิจารณาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Rabbit Card ในหัวข้อ 3.1.7 “ระบบบัตรโดยสารและประเภทของบัตรโดยสาร” ทั้งนี้ 
รายได้จากธุรกิจบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นจ านวนเงินรวม 66.2 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0 ของรายได้จาก
การด าเนินงานรวมของบีทีเอสซีในรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 และ 18.2 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้จากการด าเนินงานรวมของบีทีเอสซีในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5222 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ผู้สนับสนุนได้มาซึ่งหุ้นร้อยละ 94.60 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบีทีเอสซี ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม  2553 ผู้สนับสนุนได้ออกและเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของผู้สนับสนุนตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) และเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นเดิมของผู้สนับสนุนตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  (Private 
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Placement) และได้น าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวไปช าระคืนเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา
ซึ่งหุ้นของบีทีเอสซีบางส่วน นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนได้หุ้นของบีทีเอสซีเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 1.9 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบีทีเอสซี ในเดือนมิถุนายน 5224 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
5222 ผู้สนับสนุนถือหุ้นของบีทีเอสซีเป็นจ านวนร้อยละ 97.46 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บีทีเอสซี 

1.1.2 ธุรกิจรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (BRT) ของบีทีเอสซี 

บีทีเอสซีเริ่มด าเนินการรถโดยสาร BRT เส้นทางแรกในนามของ กทม. ซึ่งเป็นโครงการท่ี กทม. ริเริ่มขึ้น
เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแบบบูรณาการส าหรับพื้นที่
ในเขตเมืองและชานเมือง รถโดยสาร BRT สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่ารถโดยสารประจ าทางทั่วไป 
โดยมีการจัดช่องทางพิเศษโดยเฉพาะ รถโดยสาร BRT ให้บริการครอบคลุม 15 สถานี เป็นระยะทาง  
12 กิโลเมตร จากบริเวณช่องนนทรี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ข้ามสะพานกรุงเทพ ไปจนถึงบริเวณถนน
ราชพฤกษ์ โดยสถานีสาทรของรถโดยสาร BRT มีทางเชื่อมต่อกับสถานีช่องนนทรีของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ดังแผนท่ีด้านล่าง 

 

กทม. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทางวิ่งและสถานีทั้งหมด โดยจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้จัดหารถโดยสารและ
ให้บริการเดินรถโดยสาร BRT ตามสัญญาระหว่างบีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 5223 (“สัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสาร”) อีกทั้ง กทม. ยังได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้
เป็นผู้บริหารสถานีตามสัญญาระหว่างบีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 5223 
(“สัญญาจ้างบริหารสถานี”) การก่อสร้างทางวิ่งและสถานีรถโดยสาร BRT เสร็จสิ้นแล้ว และได้ทดลอง
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 59 พฤษภาคม 5223 และเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 กันยายน 5223 

1. สถานีสาทร

2. สถานีอาคารสงเคราะห์

3. สถานีเย็นอากาศ

4. สถานีถนนจันทน์

5. สถานีนราราม3

6. สถานีวัดด่าน
7. สถานีวัดปริวาส

8. สถานีวัดดอกไม้

9. สถานีสะพานพระราม 9

10. สถานีเจริญราษฎร์

11. สถานีสะพานพระราม 3

12. สถานีราชพฤกษ์
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อัตราค่าโดยสารของรถโดยสาร BRT เท่ากับ 10 บาทส าหรับผู้ใหญ่ 7 บาท ส าหรับนักศึกษา และ
นักเรียนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ภายใต้สัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถโดยสาร กทม. เป็นผู้ได้รับรายได้จากค่าโดยสารของรถ
โดยสาร BRT ทั้งหมด ในขณะที่บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวนทั้งหมด 259.6 ล้านบาท
โดยไม่ขึ้นกับจ านวนผู้โดยสาร ตลอดอายุสัญญา 7 ปีนับแต่วันที่ 59 พฤษภาคม 5223 โดยในปีแรก บีที
เอสซีจะได้รับค่าตอบแทน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มด าเนินงาน) จ านวน 61 ล้านบาทต่อปี และ
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 84.1 ล้านบาทต่อไปในปีที่ 7 ตามตารางค่าตอบแทนที่
ก าหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ในปีแรก บีทีเอสซียังมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มด าเนินงานจ านวน 2.4 
ล้านบาทเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของบีทีเอสซี ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างผู้เดินรถพร้อมจัดหารถ

โดยสาร บีทีเอสซีจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าซ่อมบ ารุงและเงินลงทุนในการซื้อรถ
โดยสารประจ าทาง ซึ่งบีทีเอสซีได้ส่ังซื้อรถโดยสารจ านวน 52 คัน จากบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด ซึ่งผลิตโดยบริษัทในประเทศจีนชื่อบริษัท Shanghai Shenlong Bus โดยได้มีการน ารถ
ทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยก่อนส้ินเดือนพฤษภาคม 5223 และบีทีเอสซีได้ช าระค่ารถโดยสารทั้ง 52 
คัน และอีกจ านวน 2 คันที่จะส่งมอบภายหลังในปี 5226 จ านวนรวมทั้งส้ิน 553.2 ล้านบาท รถโดยสารที่
ส่ังซื้อเป็นรถโดยสารปรับอากาศซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และมีคุณลักษณะเฉพาะสูงกว่ารถ
โดยสารท่ัวไปท่ีใช้อยู่ในประเทศไทย 

ภายใต้สัญญาจ้างบริหารสถานี บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวนทั้งหมด 737 ล้านบาท
ตลอดอายุสัญญา 7 ปีนับแต่วันที่ 59 พฤษภาคม 5223 เพื่อให้บริการบริหารสถานีรถโดยสาร พื้นที่ลาน
จอดรถและเดินรถ พื้นที่ควบคุมส่วนกลาง และสถานีบริการเติมก๊าซ และการให้บริการซ่อมบ ารุง 
รถโดยสาร BRT โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจ านวน 13.7 ล้านบาท และ
ค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลือจะช าระให้เป็นรายงวด งวดละตั้งแต่ 84.5 ล้านบาทถึง 115.9 ล้านบาทตลอดอายุ
สัญญา 7 ปี 

นอกจากค่าตอบแทนที่จะได้รับแล้ว บีทีเอสซีคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากบีทีเอสซีเชื่อมั่นว่ารถโดยสาร 
BRT จะท าให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้รับความ
สะดวกสบายมากขึ้น เพราะรถโดยสาร BRT มีเส้นทางการให้บริการผ่านย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ
หลายแห่ งที่ มีป ระชากรอยู่ อ าศั ย เป็ นจ านวนมากและมีปัญหาการจราจรที่ ติ ดขัด  อี กทั้ ง  
รถโดยสาร BRT ยังมีสถานีเชื่อมต่อกับสถานีช่องนนทรีของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักอีกด้วย 

กทม. ประกาศแผนการให้บริการเดินรถโดยสาร BRT เพิ่มขึ้นอีกสองเส้นทาง เส้นทางแรกเริ่มต้นทาง
หมอชิต ไปยังศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ให้บริการครอบคลุม 7 สถานี เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร 
เส้นทางที่สองเริ่มต้นจากช่องนนทรีไปยังถนนประชาอุทิศ ให้บริการครอบคลุม 7 สถานี เป็นระยะทาง 53 
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กิโลเมตร โดยคาดว่าเส้นทางการให้บริการทั้งสองเส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก 

1.1.1 ธุรกิจสื่อโฆษณาของบีทีเอสซี 

ภำพรวมของธุรกิจสื่อโฆษณำของบีทีเอสซี 

ธุรกิจส่ือโฆษณาของบีทีเอสซีประกอบด้วยการด าเนินธุรกิจโฆษณาในหรือที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมถึงการโฆษณาภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักทั้งบนสถานี และบนรถไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาให้ห้างสรรพสินค้า อาคาร
ส านักงาน และสถานบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจส่ือโฆษณา บีทีเอสซีว่าจ้าง วี จี 
ไอ ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาให้
สิทธิ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 5225 บีทีเอสซีได้ซื้อหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ วี จี ไอ 
และในวันที่ 4 ตุลาคม 5222 บีทีเอสซีได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน วี จี ไอ ลงเหลือร้อยละ 70 จากการ
เสนอขายหุ้นของ วี จี ไอ ต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปครั้งแรก ทั้งนี้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 บีทีเอสซีได้
ขายหุ้นท่ีถืออยู่ใน วี จี ไอ เป็นจ านวนร้อยละ 3.3 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน วี จี ไอ ลดลงเหลือร้อยละ 
66.7 

ธุรกิจสื่อโฆษณำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งมวลชนของบีทีเอสซี 

ภายใต้สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีมีสิทธิในการด าเนินกิจการพาณิชย์ในหรือที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมถึงการโฆษณาภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักทั้งบนสถานี และบนรถไฟฟ้า รวมทั้งการให้เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ 
ทั้งนี้ การโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประมาณ 
600,000 คนต่อวัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 มีพื้นที่โฆษณาที่สามารถให้เช่าได้ในระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอยู่ที่ 27,000 ตารางเมตร ซึ่ง วี จี ไอ ใช้พื้นที่ดังกล่าวโดย
การติดตั้งป้ายโฆษณามากกว่า 7,000 ป้าย จอแอลซีดีบนสถานีรถไฟฟ้า 80 จอ จอแอลซีดีในรถไฟฟ้า 
918 จอ และส่ือประเภทสติกเกอร์ (Wrap) ที่ติดตั้งโดยการห่อหุ้มอยู่บนพ้ืนผิวด้านนอกของรถไฟฟ้าอีก 47 
ขบวน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 5222 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักยังมีพื้นที่ให้เช่า
เชิงพาณิชย์อีก 6,000 ตารางเมตร ส าหรับร้านค้า 464 ร้าน และซุ้มจ าหน่ายสินค้า 257 ซุ้ม นอกจากนี้ วี จี ไอ 
ยังบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาบนรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT อีก 55 คัน ซึ่งบีทีเอสซีเป็นผู้บริหารและ
บ ารุงรักษาในนามของกทม.  

สื่อโฆษณำในห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรสื่อ 

วี จี ไอ ได้ขยายธุรกิจส่ือโฆษณาโดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารพื้นที่โฆษณา 
ทั้งในรูปแบบส่ือภาพนิ่ง (Static) และจอแอลซีดี ในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นน าต่างๆ เช่น Tesco Lotus 
Tesco Express Big C และ Watsons ทั้งนี้ วี จี ไอ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (ภายใต้สัญญา 5 – 2 ปี) ใน
การบริหารพ้ืนท่ีโฆษณาในพ้ืนท่ีที่ก าหนดในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ชั้นน าดังกล่าว  
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ในวันที่ 8 ธันวาคม 5223 วี จี ไอ เข้าท าสัญญาบริหารจัดการพื้นที่โฆษณา (Sales Floor Acreage 
Agreement) เพื่อบริหารพื้นที่โฆษณาใน Tesco Lotus รวมทั้งการติดตั้งส่ือโฆษณาบนชั้นวางสินค้า ตู้แช่
เย็น และป้ายโฆษณาบน หรือระหว่างชั้นวางสินค้า เป็นต้น โดย วี จี ไอ มีสิทธิในการบริหารพื้นที่ดังกล่าว
ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 5224 ถึง 58 กุมภาพันธ์ 5228  

นอกจากนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 5225 วี จี ไอ ได้ขยายการให้บริการโดยครอบคลุมการบริหารพื้นที่โฆษณา
ในอาคารส านักงาน และสถานบันเทิงต่างๆ โดยการเข้าซื้อหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัท 
พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (“POV”) โดย วี จี ไอ มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่
มีรายได้ระดับกลางจนถึงสูงเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าที่มีงบในการโฆษณามากยิ่งขึ้น และเป็นผู้น าในการ
ก าหนดราคาในส่ือดิจิตอลแอลซีดีในประเทศไทย  

ผู้โฆษณารายย่อยโดยทั่วไปจะขอให้รับประกันรายได้ขั้นต่ าต่อปี ทั ้งนี้ บีทีเอสซีเชื่อว่าลักษณะการ
ให้บริการของ วี จี ไอ มีความเฉพาะด้านไม่เหมือนใคร ซึ่งครอบคลุมถึงระบบขนส่งมวลชน ห้างค้าปลีก
สมัยใหม่ และลูกค้าของ POV จึงท าให้ลูกค้ารายย่อยของ วี จี ไอ ได้ยอดขายสูงขึ้น และท าให้ วี จี ไอ 
มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจาก วี จี ไอ สามารถที่จะรับประกันรายได้ขั้นต่ าได้มากกว่าคู่แข่งของ  
วี จี ไอ นอกจากนี้ วี จี ไอ ไม่มีคู่แข่งในด้านธุรกิจส่ือโฆษณาบนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก เนื่องจากบีทีเอสซีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการด าเนินกิจการพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา
ภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งบนสถานี และบนรถไฟฟ้า รวมทั้งการให้เช่า
พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆ ภายใต้สัญญาสัมปทาน 

1.1.4 ธุรกิจสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ของบีทีเอสซี 

บีทีเอสซีประกอบธุรกิจสมาร์ทการ์ด (smart card) โดยผ่านบีเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสซี
และเป็นบริษัทท่ีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222) ธุรกิจสมาร์ทการ์ด
ของบีทีเอสซีเกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วมส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักและระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT โดยบีทีเอสซีได้ร่วมลงนามสัญญาพัฒนา
ระบบบัตรโดยสารร่วม ฉบับลงวันที่ 55 มิถุนายน 5225 (“สัญญาพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วม”) กับ 
บีเอ็มซีแอล ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วมใน
รูปแบบบัตรเติมเงินเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร บีเอสเอส ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเมื่อ
วันท่ี 54 มิถุนายน 5224 และจากกระทรวงการคลังเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 5224 

ในเดือนพฤษภาคม 5222 บีเอสเอสได้เริ่มให้บริการ “แรบบิทการ์ด (Rabbit Card)” ซึ่งเป็นบัตรสมาร์ท
การ์ดที่ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรดังกล่าวในการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และช าระค่า
สินค้าและบริการในร้านค้าหลายแห่ง ปัจจุบันนี้ Rabbit Card สามารถน าไปใช้เพื่อช าระค่าโดยสารทั้งใน
ส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (โดยบีทีเอสซี
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คาดว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จะเข้าร่วมระบบการออกตั๋วร่วมในปี 2556) รวมถึงช าระค่าสินค้าและบริการ
ส าหรับร้านค้าต่างๆ 25 ร้านค้า อาทิ แมคโดนัลด์ สตาร์บัคส์ แบล็คแคนยอน โอ บอง แปง เบอร์เกอร์คิง 
มิสเตอร์ โดนัท โออิชิ กรุ๊ป และร้านค้าต่างๆ ในสยามพารากอน และ ดิเอ็มโพเรียม  

ตามสัญญาพัฒนาระบบบัตรโดยสารร่วม บีทีเอสซีให้สิทธิ บีเอ็มซีแอล เป็นผู้ร่วมลงทุนและถือหุ้นใน
บีเอสเอส  ตามสัดส่วนจ านวนผู้โดยสารเฉล่ียรายวันของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก และระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ส าหรับช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่ บีเอ็มซีแอล ซื้อหุ้นของบี
เอสเอส  

3.3.5 แผนฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี 

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2540 ส่งผลท าให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น และการปล่อย
สินเชื่อลดลง รวมถึงผลกระทบอื่นๆ ประกอบกับการที่กระทรวงการคลังได้เปล่ียนแปลงนโยบายอัตรา
แลกเปล่ียนจากระบบอัตราแลกเปล่ียนคงที่ (fixed exchange rate system) มาเป็นระบบอัตรา
แลกเปล่ียนแบบลอยตัวแบบควบคุม (managed float system) ในเดือนกรกฎาคม 5240 ส่งผลให้เงิน
บาทอ่อนค่าลง เงินกู้ยืมของบีทีเอสซีส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ และวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าว
ท าให้หนี้สินของบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรายได้ของบีทีเอสซี บีทีเอสซีจึงไม่สามารถช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด
ช าระได้ 

บีทีเอสซีเริ่มประกอบการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในปี 5245 ซึ ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท าให้เงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหนี้ของ  
บีทีเอสซีเพิ่มขึ้นเนื่องจากหนี้ของบีทีเอสซีส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท าให้ก าลังซื้อของคนกรุงเทพมหานคร ลดต่ าลงจากการประมาณการไว้อย่างมี
นัยส าคัญ จึงท าให้จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และ
รายได้ของบีทีเอสซีต่ ากว่าที่บีทีเอสซีประมาณการไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจของ 
บีทีเอสซี ดังนั้น เมื่อต้นปี 5243 บีทีเอสซีจึงมีผลประกอบการขาดทุนจนมีขาดทุนสะสม และส่งผลให้ 
บีทีเอสซีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้และสัญญาซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักฉบับเดิมได้ ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระ 
บีทีเอสซี จึงเข้าเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีเพื่อท าการปรับโครงสร้างหนี้ จนน าไปสู่การเข้าท า
สัญญา Circular of Agreement กับกลุ่มเจ้าหนี้ให้สินเชื่อและผู้รับเหมาก่อสร้างบางราย ซึ่งก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการผ่อนผันการช าระหนี้ และเงื่อนไขต่างๆ 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 บีทีเอสซีได้ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาล
ล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 โดยแต่งตั้ง 
บีทีเอสซีให้เป็นผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 และมีค าส่ังเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 5220 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 บีทีเอสซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็น
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จ านวนเงิน 11,643 ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 บีทีเอสซีได้ออกหุ้นใหม่จ านวน 
1,034.1 ล้านหุ้น เพื่อด าเนินการแปลงหน้ีเป็นทุนตามเงื่อนไขการช าระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการในสัดส่วน
หนี้จ านวน 15.80 บาท ต่อ 1 หุ้น และในวันเดียวกัน บีทีเอสซีได้ออกและเสนอขายหุ้นใหม่จ านวน 
1,986.5 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.60 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนรายใหม่ 

เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซี เนื่องจาก
บีทีเอสซีได้ด าเนินการตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการเกือบ
ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซียังคงมีหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการบางประการ ซึ่งรวมถึงการช าระ
หน้ีให้แก่ กทม. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.1.23 “คดีความ – คดีความกับ กทม.” 

3.3.1 สัญญาที่ส าคัญ 

(1) สัญญำให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุงระยะยำว 

กรุงเทพธนาคม และบีทีเอสซีได้เข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 
ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 5222 โดยกรุงเทพธนาคมได้ว่าจ้างบีทีเอสซีให้เป็นผู้ให้บริการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุงดังต่อไปนี้ 

 ส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 เป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 
5222 

 ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท เป็นระยะทาง 2.52 กิโลเมตร ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภาคม 5222 

 ส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 เป็นระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 
5222 และ 

 สายสุขุมวิทหลักและสายสีลมเดิมหลัก เป็นระยะทาง 53.2 กิโลเมตร นับแต่วันที่  
2 ธันวาคม 5275 (ภายหลังจากที่สัญญาสัมปทานส้ินสุด) 

สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว  มีอายุสัญญา 30 ปี โดยจะส้ินสุดในวันที่  
5 พฤษภาคม 5282 โดยบีทีเอสซีจะได้รับค่าบริหารจัดการในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา

ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว โดยช าระเป็นรายเดือน การเสนอปรับค่าบริหาร
จัดการอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาระค่าใช้จ่ายของบีทีเอสซี ซึ่งรวมถึงต้นทุนของ
ขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เพิ่มสูงขึ้น จะต้องได้รับอนุมัติจาก กทม. ก่อน 

หน้าที่ของบีทีเอสซี ตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว รวมถึงหน้าที่
ดังต่อไปนี ้
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 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความช านาญและความระมัดระวังในระดับที่พึงคาดหมายได้จาก  
ผู้มีประสบการณ์การให้บริการซ่อมบ ารุงและด าเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

 ให้บริการซ่อมบ ารุง (รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่จ าเป็น) เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
รถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ เพื่อท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
สามารถให้บริการได้ในสภาพดีและปลอดภัย 

 ให้บริการซ่อมบ ารุงและด าเนินการระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และ 

 จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยตามที่สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว

ก าหนด 

กรุงเทพธนาคมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวโดยไม่
จ าต้องบอกกล่าว หากบีทีเอสซีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและไม่
ด าเนินการแก้ไขเหตุผิดสัญญาเช่นว่านั้นภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่กรุงเทพธนาคม
ก าหนด นอกจากนี้ กรุงเทพธนาคมยังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง

ระยะยาวได้ทันที โดยไม่จ าต้องบอกกล่าว หากบีทีเอสซีตกเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่เป็น
กรณีการฟื้นฟูกิจการ บีทีเอสซีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะ

ยาว หากกรุงเทพธนาคมไม่ช าระค่าบริหารจัดการท่ีมิได้มีข้อพิพาท และไม่แก้ไขเหตุผิดสัญญา
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

(2) สัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์ 

บีทีเอสซีเข้าท าสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 5222 
เพื่อกู้ยืมเงินจ านวน 1,162 ล้านบาท (“สัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท”) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน ามาเงินดังกล่าวไปช าระค่าซื้อขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสาร จ านวน 2 ขบวน จาก 
ซีอารซี์ โดยสัญญากู้ยืมเงินน้ีไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่อปีเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 
MLR ลบร้อยละ 5 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะต้องเบิกถอนเงินกู้ยืม
งวดแรกภายใน 6 เดือนนับแต่วันท าสัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท และเบิกถอนเงินจ านวนท่ี
เหลือเป็นงวดๆ ภายใน 36 เดือนนับแต่วันท าสัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 บีทีเอสซียังมิได้เบิกเงินกู้ตามสัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท ทั้งนี้ บีทีเอสซี
จะต้องช าระคืนเงินกู้ยืมเป็นงวดๆ โดยช าระเป็นรายไตรมาสตามจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่
ละงวด ตามสัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท โดยก าหนดช าระเงินงวดสุดท้ายในเดือนธันวาคม 
5261 

สัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท ได้ก าหนดให้บีทีเอสซีจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ทางการเงินซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งรวมถึง บีทีเอสซีจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถ
ในการช าระหนี้ (debt service coverage ratio) อย่างน้อย 1.5 
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สัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท มีข้อสัญญาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่ง
รวมถึงการผิดสัญญากู้วงเงิน 1,115 ล้านบาท หรือสัญญาอื่นใดที่ บีทีเอสซี ท ากับ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 917 ล้ำนบำท 

บีทีเอสซีออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 917 ล้านบาท ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ให้แก่ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน 917 ล้านบาท”) เพื่อใช้ในการช าระเงินกู้ของ
บีทีเอสซีที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย 
MLR ลบร้อยละ 3.30 ต่อปี และมีหลักประกันเป็นหุ้นวี จี ไอ ที่จ าน าไว้กับธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) โดยจะช าระคืนในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 500 ล้ำนบำท 

บีทีเอสซีออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 500 ล้านบาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท”) เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนของบริษัท โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี และไม่มี
หลักประกัน โดยจะช าระคืนในวันที่ 20 มีนาคม 2556 

บีทีเอสซีตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการเงินซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งรวมถึง การ
ให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีธนาคารของบีทีเอสซีเพื่อช าระ
หนี้ให้แก่ธนาคาร นอกจากนี้ เหตุผิดนัดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท รวมถึง แต่ไม่
จ ากัดเฉพาะ การไม่ช าระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ หรือตามสัญญาอื่นที่มีต่อธนาคาร การมี
หนี้สินพ้นตัว การปฏิบัติผิดข้อตกลงตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้
ข้อก าหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน 500 ล้านบาท การผิดนัดภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 500 

ล้านบาทจะถือว่าเป็นการผิดนัดหนี้สินเชื่ออื่นๆ ของธนาคาร (Cross default) ซึ่งธนาคารจะ
มีสิทธิในการเรียกหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ และหนี้สินเชื่ออื่นๆ คืนได้ทันที โดยถือว่าหนี้ดัง
กล่าวถึงก าหนดช าระ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาสินเชื่อต่างๆ ที่บีทีเอสซีมีต่อธนาคาร   

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 100 ล้ำนบำท 

บีทีเอสซีออกตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 100 ล้านบาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แก่
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ตั๋วสัญญาใช้เงิน 100 ล้านบาท”) เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนของบริษัท โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี และไม่มี
หลักประกัน โดยจะช าระคืนในวันที่ 20 มีนาคม 2556 

บีทีเอสซีตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการเงินซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งรวมถึง การ
ให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะหักเงินในบัญชีธนาคารของบีทีเอสซีเพื่อช าระ
หนี้ให้แก่ธนาคาร นอกจากนี้ เหตุผิดนัดตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 100 ล้านบาท รวมถึง แต่ไม่
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จ ากัดเฉพาะ การไม่ช าระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ หรือตามสัญญาอื่นที่มีต่อธนาคาร การมี
หนี้สินพ้นตัว การปฏิบัติผิดข้อตกลงตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้
ข้อก าหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน 100 ล้านบาท การผิดนัดภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน 100 

ล้านบาทจะถือว่าเป็นการผิดนัดหนี้สินเชื่ออื่นๆ ของธนาคาร (Cross default) ซึ่งธนาคารจะ
มีสิทธิในการเรียกหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ และหนี้สินเชื่ออื่นๆ คืนได้ทันที โดยถือว่าหนี้ดัง
กล่าวถึงก าหนดช าระ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาสินเชื่อต่างๆ ที่บีทีเอสซีมีต่อธนาคาร 

(3) สัญญำซ่อมบ ำรุง 

ซีเมนส์และบีทีเอสซีเข้าท าสัญญาซ่อมบ ารุงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 5247 ซึ่งต่อมาได้แก้ไข
เพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 5225 โดยซีเมนส์เป็นผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงแก่บีทีเอสซี สัญญา

ซ่อมบ ารุงจะหมดอายุในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีสามารถใช้สิทธิต่อ
อายุสัญญาดังกล่าวได้อีก 10 ปี ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขเดิม (ยกเว้นขอบเขตของการ
ให้บริการและค่าธรรมเนียมการซ่อมบ ารุง) โดยแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้ซีเมนส์ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 15 เดือน ก่อนวันหมดอายุของสัญญาซ่อมบ ารุง โดยบีทีเอสซี 
และซีเมนส์ จะต้องเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ก่อนครบก าหนดอายุของสัญญาเดิมไม่น้อยกว่า  
6 เดือน 

ขอบเขตการบริการซ่อมบ ารุงพื้นฐานของซีเมนส์ รวมถึงงานซ่อมบ ารุงปกติทั่วไปและตรวจเช็ค
สภาพ (รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่จ าเป็น) งานซ่อมแซมความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้นกระท าของบีทีเอสซี พนักงาน ตัวแทน หรือคู่สัญญาของ 
บีทีเอสซี นอกจากนี้ ซีเมนส์ยังให้บริการซ่อมบ ารุงแบบครั้งคราวส าหรับงานซ่อมบ ารุงใหญ่
และการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการที่วางไว้ และการให้บริการซ่อมบ ารุงแบบฉุกเฉิน
ส าหรับการเปล่ียนอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  

ค่าบริการส าหรับการบริการซ่อมบ ารุงพื้นฐานจะคิดแบบเหมาจ่ายโดยค านวณจากระยะทาง
ให้บริการของรถไฟฟ้าต่อขบวนที่อัตราที่ก าหนด ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหากการให้บริการจริงมีระยะ
มากกว่า ค่าบริการช าระเป็นรายเดือน แต่ค่าบริการส าหรับการให้บริการแบบครั้งคราวและแบบ
ฉุกเฉินจะคิดแยกต่างหากตามราคาที่ซีเมนส์เสนอและตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซ่อม

บ ารุง นอกจากนี้ ซีเมนส์ยังอาจคิดค่าบริการเพิ่มเติม หากในการให้บริการดังกล่าว ซีเมนส์มี
ความจ าเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาช่วง หรือเป็นการให้บริการนอกเวลาท าการปกติ หรือเป็นการ
ให้บริการในเวลาท าการปกติ แต่เกินขอบเขตของสัญญาซ่อมบ ารุง  

ภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุง หากบีทีเอสซีได้พิจารณาแล้วและเชื่อโดยมีเหตุอันควรว่า มีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือความปลอดภัยหรือความสามารถในการท างานของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักอยู่ในภาวะเส่ียงอันตราย แต่ซีเมนส์ไม่สามารถให้บริการหรือละเว้น
การให้บริการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บีทีเอสซีสามารถแต่งตั้งผู้รับเหมารายอื่นเพื่อด าเนินการที่
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จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของซีเมนส์ นอกจากนี้ ซีเมนส์ต้องรับผิดช าระค่าเสียหาย (liquidated 
damages) ตามที่สัญญาซ่อมบ ารุงก าหนด หากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายการให้บริการที่ก าหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
ค่าเสียหาย (liquidated damages) ตามสัญญาซ่อมบ ารุงจะถูกจ ากัดไว้ไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ค่าบริการรายปี 

บีทีเอสซีอาจบอกเลิกสัญญาซ่อมบ ารุงได้ หากบีทีเอสซีเชื่อโดยมีเหตุอันควรว่าซีเมนส์
กระท าผิดสัญญา ซีเมนส์อาจบอกเลิกสัญญาซ่อมบ ารุงได้ หากบีทีเอสซีตกเป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือไม่ช าระเงินที่มิได้มีข้อพิพาทภายในระยะเวลาที่สัญญาก าหนดให้แก้ไขเหตุ ผิด
สัญญา 

1.1.1 คณะกรรมการของบทีีเอสซ ี

คณะกรรมการของบีทีเอสซีมีความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบีทีเอสซี ข้อบังคับ
ของบีทีเอสซีก าหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คนแต่ไม่เกิน 17 คน โดยกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ กรรมการจ านวนหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะพ้นจากต าแหน่งในการประชุมสามัญประจ าปี  โดยกรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจากจดทะเบียนจะก าหนดโดยการจับฉลาก ส าหรับ
ในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกได้ ที่อยู่ที่ท างานของกรรมการทุกคนได้แก่ส านักงานจดทะเบียนของบีที
เอสซี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5225 คณะกรรมการของบีทีเอสซีก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนได้แก่บุคคล
ต่อไปนี้ 

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายคีรี กาญจนพาสน์ 63 ประธานกรรมการ 

นายวิลเล่ียม แอนโทน่ี กลอยน์ 65 กรรมการ 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 21 กรรมการ 

นายอาณัติ อาภาภิรม 72 กรรมการ 

พล.ต.ต. วราห์ เอี่ยมมงคล 78 กรรมการ 

นายโล ยุน ซัม 65 กรรมการ 

นายกวิน กาญจนพาสน์ 38 กรรมการ 

นายคง ชิ เคือง 38 กรรมการ 

นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ 42 กรรมการ 
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นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 70 กรรมการอิสระ 

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร 29 กรรมการอิสระ 

นางพิจิตรา มหาพล 61 กรรมการอิสระ 

ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องแก้ไขข้อบังคับของบีทีเอสซีเพื่อก าหนดให้
บีทีเอสซีมีกรรมการจ านวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย ผู้สนับสนุนจ านวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกองทุนจ านวนหนึ่งในสาม และกรรมการอิสระอีกจ านวน
หน่ึงในสามซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบของ กลต. ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียน 

นายวิลเล่ียม แอนโทน่ี กลอยน์ นายโล ยุน ซัม และนายณัฐศักดิ์ ชัยชนะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
โดยการลาออกดังกล่าวมีผลเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 5226 ทั้งนี้ ก่อนวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น นายคง ชิ 
เคือง นายอาณัติ อาภาภิรม และพล.ต.ต. วราห์ เอี่ยมมงคล จะลาออกจากการเป็นกรรมการ และจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่จ านวน 3 ท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกองทุน 

คณะกรรมการของบีทีเอสซีที่จะได้รับการแต่งตั้งภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนได้แก่บุคคล
ต่อไปนี้  

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายคีรี กาญจนพาสน์ 63 ประธานกรรมการ 

นายกวิน กาญจนพาสน์ 38 กรรมการ 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 21 กรรมการ 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ* 27 กรรมการ 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล* 47 กรรมการ 

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ* 20 กรรมการ 

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 70 กรรมการอิสระ 

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร 29 กรรมการอิสระ 

นางพิจิตรา มหาพล 61 กรรมการอิสระ 

* นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล และนายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ เป็นกรรมการที่ได้รั บการเสนอชื่อ
โดยกองทุน 

ตามข้อบังคับฉบับปัจจุบันของบีทีเอสซี การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
สนับสนุนข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 21 ของจ านวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่ตาม
ข้อบังคับของบีทีเอสซีที่จะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง นั้น ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต จะมีการก าหนดให้
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงสนับสนุนข้างมากอย่างน้อยร้อยละ 21 ของ
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จ านวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่ ในกรณีที่เป็นเร่ืองสงวนไว้ ข้อบังคับของบีที
เอสซีจะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซี
ในลักษณะที่ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อย
หน่ึงท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอ
สจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) โปรดพิจารณารายละเอียด

เพิ่มเติมในหัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่
บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertaking)”  

ตามหนังสือรับรองของบีทีเอสซี ในการลงนามเอกสารใดๆ เพื่อผูกพันบีทีเอสซีนั้น ให้นายคีรี กาญจน
พาสน์ หรือนายวิลเล่ียม แอนโทนี่ กลอยน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 
หรือนายอาณัติ อาภาภิรม รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญของบริษัท แต่ส าหรับหนังสือรับรองของ
บีทีเอสซีทีจ่ะมีการแก้ไข (ซึ่งจะมีผลเมื่อได้จัดตั้งกองทุน) ในการลงนามเอกสารใดๆ เพื่อผูกพันบีทีเอสซี
นั้น ให้กรรมการจ านวนสองในสามของกรรมการซึ่งเสนอชื่อแต่งตั้งโดยบีทีเอสซี (ได้แก่ นายคีรี กาญจน
พาสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา) ร่วมลงลายมือชื่อในเอกสารและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับกรรมการชุดปัจจุบันของบีทีเอสซีก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนมีดังนี้ 

นำยคีรี กำญจนพำสน์ นายคีรี กาญจนพาสน์ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 
5223 และเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่ปี 5249 และยังด ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการของบีทีเอสจี และกรรมการในบริษัทย่อยหลายบริษัท ซึ่งรวมถึง บีเอสเอส บริษัท 
บีทีเอส แอสเสทส์ จ ากัด บริษัท บีทีเอส แลนด์ จ ากัด และบริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
โดยนายคีรีได้รับการเสนอชื่อในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงประจ าปี 2553 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

นำยวิลเลี่ยม แอนโทนี่ กลอยน์ นายวิลเล่ียม แอนโทนี่ กลอยน์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซี
ตั้งแต่ 5221 และเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินตั้งแต่ปี 5223 ถึงปี 5222 นอกจากนี้ 
นายวิลเล่ียมยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินของบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 

นำยสุรพงษ์ เลำหะอัญญำ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 
5249 และยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัติการของบีทีเอสซี รวมทั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท แครอท รีวอร์ดส จ ากัด และวี จี ไอ นายสุรพงษ์จบการศึกษาในระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นำยอำณัติ อำภำภิรม นายอาณัติ อาภาภิรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5221 
และยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสจี และกรรมการในบริษัทย่อยหลายบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท 

http://www.cma.in.th/images/stories/CMA15/handbook_cma15_2.pdf
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บีทีเอส แอสเสทส์ จ ากัด และบริษัท บีทีเอส แลนด์ จ ากัด นายอาณัติจบการศึกษาในระดับวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาควิศวกรรมโยธา จาก University of Colorado วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พล.ต.ต. วรำห์ เอี่ยมมงคล พล.ต.ต. วราห์ เอี่ยมมงคล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 
5223 และมิได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทอื่นนอกจากบีทีเอสซี พล.ต.ต. วราห์ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

นำยโล ยุน ซัม นายโล ยุน ซัม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5223 และยังได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานของบริษัท Goldkate Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการห้างสรรพสินค้า La Vita 
จ านวน 3 แห่ง และร้าน Sport City Store จ านวน 11  แห่ง นอกจากนี้ นายโล ยุน ซัมยังเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัท Messrs, Perter Mo & Co., Solicitors นายโล ยุน ซัม จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก 
University of London และเป็น Qualified Solicitor ในฮ่องกง และประเทศอังกฤษ  

นำยกวิน กำญจนพำสน์ นายกวิน กาญจนพาสน์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 
5225 และยังด ารงต าแหน่งกรรมการของบีทีเอสจีและบริษัทย่อยของบีทีเอสจีอีกหลายบริษัท รวมถึง 
บีเอสเอส และ วี จี ไอ  

นำยคง ชิ เคือง นายคง ชิ เคือง ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5223 และเป็น
กรรมการของบีทีเอสจี  และยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินของบีทีเอสซี กรรมการ
ของวี จี ไอ กรรมการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จ ากัด กรรมการของ วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า ลิมิ
เต็ด และกรรมการของบริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด นายคง ชิ เคืองจบหลักสูตร Executive 
Master of Business Administration ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับ Honorary Bechelor สาขาบริหารธุรกิจจาก University of 
Greenwich ประเทศอังกฤษ   

นำยณัฐศักดิ์ ชัยชนะ นายณัฐศักดิ์ ชัยชนะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5223 และ
เป็นผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายของบีทีเอสซี นายณัฐศักดิ์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นำยจุลจิตต์ บุณยเกตุ นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 
5232 และยังได้ด ารงต าแหน่งเป็นรองประธานกลุ่มของกลุ่ม King Power International นายจุลจิตต์จบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์จาก Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จบ
อนุปริญญาชั้นสูง สาขาบริหารรัฐกิจ จาก Exeter University ประเทศอังกฤษ และจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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นำยอนันต์ สันติชีวะเสถียร นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบีทีเอสซี
ตั้งแต่ปี 5221 และยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่สายการเงินของบริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) นายอนันต์จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Vocational Education and 
Technology Institute  

นำงพิจิตรำ มหำพล นางพิจิตรา มหาพล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบีทีเอสซีตั้งแต่ 2553 
และยังได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารในบริษัท แอดวานซ์ แอดไวซอรี่ จ ากัด นางพิจิตราเป็นสมาชิก
ของ Royal Institute of Chartered Surveyors และ Appraisal Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา นางพิจิต
ราจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับกรรมการของบีทีเอสซีที่จะได้รับการแต่งตั้งภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนมีดังนี้ 

นำยคีรี กำญจนพำสน์ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายคีรี กาญจนพาสน์ข้างต้น 

นำยกวิน กำญจนพำสน์ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายกวิน กาญจนพาสน์ข้างต้น 

นำยสุรพงษ์ เลำหะอัญญำ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญาข้างต้น 

นำงวรวรรณ ธำรำภูมิ นางวรวรรณ ธาราภูมิ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซี และเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเมื่อได้จัดตั้งกองทุน ปัจจุบัน นางวรวรรณด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ที่ปรึกษาของสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย (FETCO) และกรรมการอิสระของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA) นางวรวรรณจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย North Texus ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นำยวศิน วัฒนวรกิจกุล นายวศิน วัฒนวรกิจกุล จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซี และเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเมื่อได้จัดตั้งกองทุน ปัจจุบัน นายวศินด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด กรรมการสมาคม
นักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และกรรมการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) นายวศินจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นำยสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ 
บีทีเอสซี และเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนเมื่อได้จัดตั้งกองทุน ปัจจุบัน นายสุทธิพงศ์ด ารง
ต าแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด นายสุทธิพงศ์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาจาก
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Georgia State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นำยอนันต์ สันติชีวะเสถียร โปรดพิจารณาข้อมูลของนายอนันต์ สันติชีวะเสถียรข้างต้น 

นำยจุลจิตต์ บุณยเกตุ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายจุลจิตต์ บุณยเกตุข้างต้น 

นำงพิจิตรำ มหำพล โปรดพิจารณาข้อมูลของนางพิจิตรา มหาพลข้างต้น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบีทีเอสซี 

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันของบีทีเอสซีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน
ของบีทีเอสซีก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน  และคณะกรรมการตรวจสอบของบีทีเอสซีที่จะได้รับ
การแต่งตั้งภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนได้แก่บุคคลต่อไปน้ี 

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ 70 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร 29 กรรมการตรวจสอบ 

นางพิจิตรา มหาพล 61 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบีทีเอสซีจะรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอบเขต
อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 

 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ 

 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายให้ท าการ
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ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี 
และรายงานประจ าปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและ
ต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการการปฏิบัติ
ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 กระท าการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในทวีปเอเชียเมื่อปี 5240 บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 5 แห่งได้
บังคับหลักประกัน (margin call) โดยการขายหุ้นในบริษัท หว่า เค ไทย โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (Hwa Kay Thai 
Holdings Limited) ซึ่งนายคีรี กาญจนพาสน์ (โดยใช้นามว่านายวอง ชอง ซาน) และบริษัท ฟลายอิ้ง อี
เลเฟ่น อินเวทเมนต์ คอมปานี ลิมิเต็ด (Flying Elephant Investment Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ควบคุมโดยนายคีรีนั้น ได้ใช้เป็นหลักประกันส าหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) และ
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จากการขายหุ้นดังกล่าว ในปี 5245 นายคีรี กาญจนพาสน์  และบริษัท ฟลายอิ้ง อีเลเฟ่น อินเวทเมนต์ 
คอมปานี ลิมิเต็ด ได้ถูก Securities and Futures Commission ของฮ่องกงลงโทษ เนื่องจากมิได้รายงาน
การขายหุ้นในบริษัท หว่า เค ไทย โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งนายคีรีและบริษัท ฟลายอิ้ง อีเลเฟ่น อินเวทเมนต์ 
คอมปานี ลิมิเต็ด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ค่าปรับส าหรับการกระท าความผิดดังกล่าวมีจ านวนไม่มาก 
อีกทั้งไม่มีข้อจ ากัดห้ามคุณคีรีในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง 

1.1.1 ผู้บริหารของบีทีเอสซี 

ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบีทีเอสซีจะยังคงเป็นผู้บริหารต่อไปหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน โดย
ผู้บริหารของบีทีเอสซีภายหลังการจัดตั้งกองทุน ได้แก่บุคคลต่อไปน้ี 

ชื่อ อาย ุ ต าแหน่ง 

นายคีรี กาญจนพาสน์ 63 ประธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 21 กรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่สาย
ปฏิบัติการ และผู้อ านวยการใหญ่
สายบริหาร (รักษาการ) 

นายคง ชิ เคือง 38 ผู้อ านวยการใหญ่สายการเงิน 

นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ 44 รองผู้อ านวยการใหญ่สายการเงิน 
และ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 

นางสาวน้ าทิพย์ กิมจันทร์ 49 ผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี 

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับผู้บริหารของบีทีเอสซีมีดังนี้ 

นำยคีรี กำญจนพำสน์ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายคีรี กาญจนพาสน์ข้างต้น 

นำยสุรพงษ์ เลำหะอัญญำ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญาข้างต้น 

นำยคง ชิ เคือง โปรดพิจารณาข้อมูลของนายคง ชิ เคืองข้างต้น 

นำยวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ นายวิสุทธิ์ อุดมปิติทรัพย์ด ารงต าแหน่งเป็นรองผู้อ านวยการใหญ่สายการเงิน 
และเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5222 (โดยเริ่มท างานที่บีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5241) นาย
วิสุทธิ์จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Duquesne University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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นำงสำวน้ ำทิพย์ กิมจันทร์ นางสาวน้ าทิพย์ กิมจันทร์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมบัญชี 
(Financial Controller) ของบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5222 (โดยเริ่มท างานท่ีบีทีเอสซีตั้งแต่ปี 5236) นางสาวน้ า
ทิพย์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1.1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการของบีทีเอสซีมีมติอนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบีทีเอสซี ซึ่งก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติตามแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปได้ดังนี้ 

 ปกป้องและสนับสนุนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
การเปิดเผยข้อมูลในระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้า
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด าเนินการให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
ลูกจ้าง คู่ค้า รวมทั้งสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 จัดให้มีโครงสร้างที่จะท าให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และมีความเป็น
อิสระ 

 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสภายในเวลาที่เหมาะสม 

 จัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และ 

 ย้ าเตือนซึ่งจริยธรรมอันดีงามและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เหมาะสม 

3.4 ผู้สนับสนุน 

ผู้สนับสนุนเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) และประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง
มวลชน ธุรกิจส่ือโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ ผู้สนับสนุนมีรายได้รวมทั้งส้ิน 9,521.9 ล้านบาท ใน
รอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 และ 8,493.5 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5222 ผู้สนับสนุนมีสินทรัพย์มูลค่ารวม 66,888.9 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 และ 62,589.8 ล้านบาท ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 5222  

ธุรกิจ 4 กลุ่มของผู้สนับสนุน มีดังนี้ 

 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน บีทีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้สนับสนุน เป็นผู้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักรายเดียว โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในหัวข้อ 3.1.1 “ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
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ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท และรายละเอียดของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน - กองทุน
และธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก - ความเป็นมา” 

 ธุรกิจสื่อโฆษณา ผู้สนับสนุนประกอบธุรกิจส่ือโฆษณาซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่  
วี จี ไอ  และบริษัทย่อยของ วี จี ไอ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจส่ือโฆษณาในหัวข้อ 3.3.3 
“ธุรกิจสื่อโฆษณาของบีทีเอสซี”   

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคยเป็นธุรกิจหลักของ ผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 
5211 โดยผู้สนับสนุนได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท ตั้งแต่คอนโดมิเนียมไปจนถึง
โรงแรม หลังจากที่ผู้สนับสนุนได้มาซึ่งหุ้นของบีทีเอสซี ผู้สนับสนุนได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
หลายโครงการตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางให้บริการของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงโครงการ
พัฒนาคอนโดมิเนียมสองโครงการ ซึ ่งคือ Abstracts สุขมวิท 66/1 (ก่อสร้างเสร็จแล้ว ) และ 
Abstracts พหลโยธินพาร์ค (การก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2555) และโรงแรมอีกสอง
แห่งคือ Eastin Grand Sathorn (เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555) และ U-Sathorn  
(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ) ส าหรับโครงการอื่นๆ ที่ ผู้สนับสนุน เป็นเจ้าของมีทั้งโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร (โครงการธนาซิตี้) โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่และกาญจนบุรี และ
อพาร์ทเม้นท์ (แบบ leasehold) สองอาคารใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนมีที่ดินหลาย
แปลงในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนมีนโยบายที่จะชะลอธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นธุรกิจขนส่งมวลชน และโฆษณา โดยเพิ่งขายที่ดินหนึ่งแปลงในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อเดือนกันยายน 5222 ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นจ านวนเงินรวม 758.3 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของรายได้จากการด าเนินงานรวมของ ผู้สนับสนุนในรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5222 และ 778.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 ของรายได้จากการด าเนินงานรวมของ
ผู้สนับสนุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 และ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 มูลค่าทาง
บัญชีของสินทรัพย์ทั้งหมดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 13,668.0 ล้านบาท 

 ธุรกิจบริการ ผู้สนับสนุนประกอบธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจสมาร์ทการ์ด (smartcard) ใน
รูปแบบบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money)) รวมทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผ่านทางกิจการร่วมค้า  
การให้บริการบริหารโรงแรม และธุรกิจสันทนาการ ทั้งนี้ บัตร Rabbit Card เป็นบัตรสมาร์ทการ์ด 
(smartcard) ในรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ของ ผู้สนับสนุน โดยด าเนินการผ่านบริษัทย่อยของ
ผู้สนับสนุน ได้แก่บีเอสเอส ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารขนาด
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว โปรด
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับบัตร Rabbit Card ในหัวข้อ 3.1.7  “ระบบบัตรโดยสารและประเภทของบัตร
โดยสาร” ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจบริการเป็นจ านวนเงินรวม 0.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0 ของรายได้
จากการด าเนินงานรวมของผู้สนับสนุนในรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 และ 30.9 ล้านบาท 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของรายได้จากการด าเนินงานรวมของผู้สนับสนุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันท่ี 
31 ธันวาคม 5222 

การลอยตัวของค่าเงินบาทในช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี  2540 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทไทย
จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ การลอยตัวของค่าเงินบาทส่งผลให้เงิน
กู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งผู้สนับสนุนก็ได้รับ
ผลกระทบเช่นกันและท าให้ผู้สนับสนุนไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 5246 ผู้สนับสนุนได้
ยื่นค าร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังให้ฟื้นฟูกิจการของ ผู้สนับสนุน
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งให้
ผู้สนับสนุน เป็นผู้บริหารแผนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 5248 และเมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2549  
ศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของ ผู้สนับสนุน  ทั้งนี้  ณ วันที่  31 ธันวาคม 5222 
ผู้สนับสนุนมีเงินวางประกันต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกันและ
เจ้าหน้ีมีประกันเป็นจ านวนเงิน 192.0 ล้านบาท และ 40.7 ล้านบาท ตามล าดับ เนื่องจากหนี้ดังกล่าวยังอยู่ระหว่าง
รอค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลหรือค าส่ังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ท้ังนี้ เงินวางประกันมีจ านวนน้อยกว่าหน้ีจ านวน
สูงสุดซึ่งผู้สนับสนุนอาจต้องช าระให้แก่เจ้าหนี้ไม่มีประกันและเจ้าหนี้มีประกันเป็นจ านวน 95.6 ล้านบาท และ 
416.5 ล้านบาท ตามล าดับ โดยผู้สนับสนุนจะต้องช าระเงินคืนหรือโอนทรัพย์สินตีใช้หนี้ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการ
ก าหนด อย่างไรก็ตาม ผู้สนับสนุนได้บันทึกรายการหนี้สินดังกล่าวในบัญชีของ ผู้สนับสนุนและได้จ านอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้สนับสนุนเป็นประกันหน้ีมีประกันเต็มจ านวน  

3.5 ราคาและวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน และราคาประเมิน 

ราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกจะไม่สูงกว่าจ านวนเงินที่กองทุนจะได้รับจากการออก และ
เสนอขายหน่วยลงทุนจากการเสนอขายคร้ังแรก ซึ่งก าหนดมูลค่าเสนอขายสูงสุดที่ 65,210.40 ล้านบาท ราคา
สุดท้ายจะเป็นราคาที่กองทุนและบีทีเอสซีจะตกลงกันโดยพิจารณาถึงราคาประเมินของผู้ประเมินค่า (ทั้งนี้ราคา
เสนอขายสูงสุดนี้สูงกว่าราคาประเมินต่ าสุดประมาณร้อยละ 2.5) และสภาวะของตลาดก่อนเข้าท าสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 

1.6 การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

1.1.1 สรุปรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินรายที่ 1 

ผู้ประเมินรายที่ 1 : บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด 

สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินค่าฉบับย่อของบริษัท อเมริกัน 
แอ๊พเพรซัล )ประเทศไทย (จ ากัด” และสามารถขอรายงานการประเมินค่าฉบับเต็มจากบริษัทจัดการ 
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(1) ราคาประเมิน 

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก มีมูลค่าเท่ากับ 61,000,000,000 บาท (หกหมื่นหนึ่ง
พันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ประเมิน ณ วันที่ 1 มกราคม 5226  

(2) วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า 

ผู้ประเมินรายที่ 1 ใช้วิธีคิดจากรายได้ เป็นวิธีหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนคร้ังแรกในครั้งนี้ และใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดเป็นวิธีที่สองเพื่อตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของข้อสรุปจากวิธีคิดจากรายได้ 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดจากรายได้นั้น ผู้ประเมินรายที่ 1 ได้วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ประมาณการกระแสเงินสด และปรับลงด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนส าหรับ
ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง โดยมีสมมติฐานในการประเมินค่าตามข้อ (3) ท้ายนี้ 

ส าหรับวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดนั้น ผู้ประเมินรายที่ 1 ใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
และวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ เป็นตัวคูณเพื่อหามูลค่าธุรกิจของทรัพย์สินที่กองทุนลงทนุ
ครั้งแรก และได้เลือกบริษัท 3 บริษัทในอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางนอกเหนือจากบีทีเอส
จีที่มีลักษณะการด าเนินงานท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ 

ชื่อบริษทั ธุรกิจ 

SMRT Corporation Ltd. เป็น Holding Company ให้บริการขนส่งหลายรูปแบบที่ส าคัญ
ในสิงคโปร์ บริษัทด าเนินงานแบ่งเป็นหกธุรกิจได้แก่ รถไฟ รถ
โดยสาร  แท็กซี่  การให้เช่า การโฆษณา และบริการอื่นๆ 

ComfortDelGro Corporation Ltd. เป็น Holding Company ให้บริการขนส่งทางบก ได้แก่ บริการ
รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารเช่า บริการรถไฟ บริการ
การตรวจสอบยานพาหนะและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

MTR Corporation Ltd. ร่วมในการก่อสรา้งและการด าเนนิงานของขนส่งมวลชนรถไฟ
ระบบในฮ่องกง 

การประเมินตามวิธีคิดจากรายได้ ผู้ประเมินรายที่ 1 ประเมินได้มูลค่าเท่ากับ 61,000 ล้านบาท 
และตามวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดประเมินได้มูลค่าเท่ากับ 70,420 ล้านบาท  (มูลค่าเฉล่ียของ
วิธีราคาต่อมูลค่าตามบัญชีซึ่งได้มูลค่า 72,500 ล้านบาท และ วิธีราคาต่อก าไรสุทธิซึ่งได้มูลค่า 
62,700 ล้านบาท) 
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(1) สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าส าหรับวิธีคิดจากรายได้ 

ในการประเมินมูลค่าจากวิธีคิดจากรายได้ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก ผู้ประเมิน
รายที่ 1 ได้ศึกษางบการเงินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักภายใต้สัญญา

สัมปทานและรายงานประจ าปี พ.ศ. 2553 2554 และ 2555 และงบการเงินระหว่างกาล 9 
เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ของบีทีเอสซี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นสัญญา

สัมปทาน นอกจากนี้ ผู้ประเมินรายที่ 1 ยังใช้ประมาณการรายได้ซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัท ซิสตร้า 
เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“เอ็มวีเอ”) และการประมาณการของค่าใช้จ่ายและเงินทุนที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัท อินฟรา เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด (“อินฟรา เอเชีย”)   
ผู้ประเมินรายที่ 1 ได้ท าการศึกษาข้อมูลตลาดและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและ
น าไปใช้ในการประเมินความสามารถของธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต 

ผู้ประเมินรายที่ 1 ประมาณการกระแสเงินสดโดยใช้ปีงบประมาณเริ่มต้น วันที่ 1 เมษายนของปี
และส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป โดยมีสมมติฐานว่ากระแสเงินสดในแต่ละปีเกิดขึ้นที่
กลางปี (ใช้หลัก Mid-Year Convention) กระแสเงินสดดังกล่าวได้ถูกประมาณการจนถึงวัน
สิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานคือ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 การประมาณการกระแสเงินสดนี้ 
ครอบคลุมเฉพาะระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 
กิโลเมตรและมีสถานีรถไฟฟ้าจ านวน 23 สถานี ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจาก
สถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬา
แห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน 

สมมติฐานหลักในประมาณการกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) รายได้ค่าโดยสาร: การประมาณการรายได้ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่  
ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (effective fare) จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน และจ านวน
วันท าการต่อปี ผู้ประเมินรายที่ 1 คาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี  5226 
และตลอดไป  

 ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้เฉล่ียคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 54.74 บาทต่อเที่ยว 
ถึง 39.97 บาทต่อเที่ยว ในช่วงปีงบประมาณ 5263 ถึง 5273 

 ในปีงบประมาณ 5222 จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวันประมาณ 241,637 คน 
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนประมาณ 1.0 ล้านคน ในปีงบประมาณ 5263 
เนื่องจากการคาดการณ์ว่าส่วนต่อขยายของระบบขนส่งมวลชนทางราง และ
พื้นที่ต่อเนื่องเสร็จสมบูรณ์ 

(ข) ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน : ประมาณการค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นไปตามการประมาณการของ อินฟรา เอเชีย ซึ่ง
ประกอบด้วย 
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 ค่าด าเนินการและซ่อมบ ารุงรกัษาประกอบดว้ย 

- ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาประกอบด้วยค่าซ่อมบ ารุงรักษางาน
ระบบราง รถไฟฟ้า ตู้รถไฟฟ้า และ ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติ  

- ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข ประกอบด้วย  
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาระบบราง รถไฟฟ้า ตู้รถไฟฟ้า ระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ งานโยธา 
งานเครื่องกล งานอาคาร 

- ผลตอบแทนพนักงานบีทีเอสซี 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและ
บริหารรวมถึง เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงาน ค่าพลังงาน และ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ัวไป 

 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน: เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
ตามการประมาณการของ เอ็มวีเอ บีทีเอสซีมีแผนที่จะเพิ่มขบวนรถไฟฟ้า
ขนาด 4 ตู้โดยสารอีก 7 ขบวน (รวมทั้งส้ิน 58 ตู้) ในปี 5263 ทั้งนี้จะถูกปัน
ส่วนให้ของกองทุนจ านวน 15 ตู้ คิดเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน ส าหรับกองทุน
ทั้งสิ้น 800.2 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแบ่งจ่ายระหว่างปี 5261 – 5264  

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เท่านั้น ค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถแบ่งตามการใช้งานจริงระหว่างระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย ได้มีการปันส่วนตามระยะทางจริงของ
เส้นทางในการให้บริการรถไฟฟ้าหรือจ านวนระยะทางที่รถไฟฟ้าแต่ละขบวน
ให้บริการจริงเป็นกิโลเมตร แล้วแต่กรณี  

(ค) ค่าตอบแทนพิเศษ: ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษที่กองทุนตกลงจ่ายให้แก่บีทีเอสซี
เพื่อเป็นการจูงใจในการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
ผู้ประเมินรายที่ 1 ใช้สมมติฐานว่าบีทีเอสซีด าเนินงานได้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
จึงไม่มีค่าตอบแทนพิเศษทีก่องทุนจ่ายให้แก่บีทีเอสซี 
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(ง) อัตราคิดลด (Discount Rate): ผู้ประเมินค่าต้องค านวณอัตราคิดลดเพื่อที่จะใช้หา
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก 
ผู้ประเมินรายที่ 1 ใช้อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 9  โดยก าหนดอัตราคิดลดจาก 

 ประมาณการค่าของทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) หรือผลตอบแทน 
ที่ต้องการในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค านวณจากการใช้ เทคนิค CAPM 
Approach 

 ประมาณการค่าของทุนของหนี้ (Cost of Debt) มาจากการอ้างอิงถึงอัตรา
ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond) ที่ระดับความน่าเชื่อถือ ณ 
วันท่ีประเมิน 

 สัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระยะยาว (Debt to Equity Ratio) มาจากโครงสร้าง
ทุนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม 

 การหาอัตราคิดลด หรือค่าของทุน (Cost of Capital) จะพิจารณาจากค่าถัว
เฉล่ียน้ าหนักของค่าของทุนส่วนของผู้ถือหุ้น และของหนี้ตามโครงสร้าง
เงินทุนของทรัพย์สินที่ประเมิน 

1.1.2 สรุปรายงานการประเมินค่าของผูป้ระเมนิรายที่ 2 

ผู้ประเมินรายที่ 5 : บริษัท เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอร่ี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 5245 เพื่อ
ด าเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการให้บริการด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้เอฟเอ็นเอเชียมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางการเงินมามากกว่า 40 โครงการ 
ซึ่งรวมถึง การให้ค าปรึกษาแก่ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเกาหลี ธุรกิจการบริการด้านการค้า ธุรกิจโฆษณา และธุรกิจ
เทคโนโลยี ทั้งนี้ลูกค้าของเอฟเอ็นเอเชียครอบคลุมทั้งบริษัทที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

สามารถศึกษารายละเอยีดเพิม่เติมในภาคผนวก 3 “รายงานการประเมินคา่ฉบับย่อของบริษัท เอฟเอ็น
เอเชยี แอดไวซอรี่ จ ากัด” และสามารถขอรายงานการประเมินค่าฉบับเต็มจากบริษทัจดัการ 

(1) ราคาประเมิน 

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก มีมูลค่าเท่ากับ 29,400,000,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันส่ี
ร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ประเมิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 
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(2) วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า 

ผู้ประเมินรายที่ 2 ใช้วิธีประเมินค่า 2 วิธีในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนคร้ังแรกในครั้งนี้ ซึ่งคือวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้และวิธีประเมินมูลค่าจากราคา
ตลาด ทั้งนี้ ผู้ประเมินรายที่ 2 ใช้มูลค่าที่ได้จากวิธีประเมินมูลค่าจากรายได้เป็นมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้นั้น ผู้ประเมินรายที่ 2 ได้
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตลอดจนอายุสัมปทาน ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด  
(ไม่มีการปรับ Mid-Year Convention) โดยปรับลงด้วยอัตราต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยสมมติฐานในการประเมินค่าตามข้อ (3) ท้ายนี้ 

ส าหรับวิธีประเมินมูลค่าจากราคาตลาดนั้น ผู้ประเมินรายที่ 2 ใช้วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไร เป็น
ตัวคูณเพื่อหามูลค่าของธุรกิจทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก  โดยเลือกบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางซึ่งมีการด าเนินงานอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นพิจารณาส่วนประกอบของรายได้แบ่ง
ตามธุรกิจของแต่ละบริษัท จากการวิเคราะห์ ผู้ประเมินรายที่ 5 เลือกบริษัท SMRT Corporation 
Ltd. เป็นบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบเนื่องจากมีร้อยละ 72.7 ของรายได้ (ในรอบปีบัญชีส้ินสุด
เดือน มีนาคม 2555) มาจากรายได้ค่าโดยสารของธุรกิจขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งใกล้เคียงกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกมากที่สุด 

การประเมินมูลค่ากิจการตามวิธีการประเมินมูลค่าจากรายได้ ผู้ประเมินรายที่ 2 ได้มูลค่า 29, 
400 ล้านบาท และตามวิธีประเมินมูลค่าจากราคาตลาดได้มูลค่าระหว่าง 29,100 ล้านบาท ถึง 
69,800 ล้านบาท 

(1) สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่า 

ผู้ประเมินรายที่ 2 ใช้ข้อมูลจาก เอ็มวีเอ และ อินฟรา เอเชีย เป็นสมมติฐานหลักในการ
ประเมินค่า ประกอบกับผลการศึกษาข้อมูลตลาดและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป  

สมมติฐานหลักในประมาณการกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก) รายได้ค่าโดยสาร: อ้างอิงจาก เอ็มวีเอ โดยมีสมมติฐานท่ีส าคัญดังนี้ 

 จ านวนผู้โดยสาร  เติบโตตามความต้องการใช้งานระบบรถไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP เติบโตร้อยละ 4.0 ถึง
ร้อยละ 6.0) แนวโน้มที่ผู้โดยสารให้ความส าคัญแก่เวลามากขึ้น อัตราค่า
โดยสาร และการขยายโครงข่ายที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีสมมติฐาน
ว่ารัฐบาลมีแผนจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสีเขียวซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับ
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โครงข่ายปัจจุบัน และสายสีชมพูซึ ่งจะเชื ่อมต่อกับส่วนต่อขยายสาย  
สีเขียว และจะผ่านย่านแคราย-มีนบุรี ภายในปี 5260 

 อัตราค่าโดยสาร ถูกปรับขึ้นทุกๆ 5 ปี ครั้งละร้อยละ 6.0 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานอัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 3.0 โดยคาดว่าจะมีการปรับอัตราค่า
โดยสารครั้งแรกภายในปี 5226 

(ข) ค่าใช้จ่ายและรายจ่ายฝ่ายทุน: อ้างอิงจาก อินฟรา เอเชีย โดยมีสมมติฐานที่
ส าคัญดังนี้ 

 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมใหญ่และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ (Maintenanceand Overhaul & Reinforcement): 
ค่าบ ารุงรักษาประกอบด้วย Preventative and Corrective Maintenance การ
เปล่ียนอุปกรณ ์และการซ่อมแซมใหญ ่โดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกและการ
ด าเนินการเอง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามจ านวนรถที่เพิ่มขึ้น การใช้งาน
ของรถ และอัตราเงินเฟ้อ 

 รายจ่ายด้านบุคคลากร:บีทีเอสซีมีรายจ่ายบุคลากรทางตรงประมาณร้อย
ละ 13 ถึงร้อยละ16 และรายจ่ายบุคคลากรทางอ้อมร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 8 

 รายจ่ายด้านพลังงาน: ร้อยละ12 ถึงร้อยละ14 ของรายจ่ายทั้งหมด โดยมี
อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 2 ตลอดระยะเวลาสัมปทาน 

 รายจ่ายในการด าเนินงานอื่นๆ:อยู่ที่ประมาณร้อยละ 56 ถึงร้อยละ 33 
ของรายจ่ายทั้งหมดซึ่งจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ตลอดระยะเวลา
สัมปทาน 

 รายจ่ายฝ่ายทุน: ตามประมาณการจ านวนผู้โดยสารของเอ็มวีเอ บีทีเอสซี
จ าเป็นต้องเพิ่มรถอีกจ านวน 15 ตู้แก่รถไฟฟ้าสายหลักในปี 5263 เพื่อใช้ใน
การรองรับจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นด้วยเงินลงทุนประมาณ 800.2 ล้านบาท
ซึ่งจะทยอยจ่ายใน 4 ปีบัญชีตั้งแต่ปี 5261 ถึงปี 5264 

(ค) ค่าตอบแทนพิเศษ : คาดว่ารายได้ค่าโดยสารสุทธิจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ ใน
งบประมาณ 

(ง) อัตราส่วนลด (Discount Rate): ผู้ประเมินรายที่ 5 ใช้อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 8.8 
โดยก าหนดจาก 
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 ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญ (Cost of Equity) ค านวณจากการใช้เทคนิค 
CAPM Approach ที่ Beta เท่ากับ 1 

 ต้นทุนของเงินกู้หลัก (Cost of Debt) มาจากอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก
ของดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบีทีเอสซีโดยพิจารณาประกอบกับอัตราดอกเบี้ยใน
การออกหุ้นกู้ใหม่ของบีทีเอสซี 

 สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ของบีทีเอสซีเฉพาะระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 การหาอัตราส่วนลดพิจารณาจากต้นทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของค่าของ
ต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญ และต้นทุนของเงินกู้หลักตามสัดสวนหนี้สินต่อ
ทุนของบีทีเอสซีเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก 

1.1.1 ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินทั้งสองรายมีความ
เหมาะสม เนื่องจากถูกจัดท าขึ้นด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสภาพของสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดในอนาคตเป็น
ระยะเวลาจ ากัด 17 ปี และสมมติฐานเกี่ยวกับการคิดอัตราส่วนลดมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวะในปัจจุบัน ท้ังนี้บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ใน
รายงานการประเมินค่าและจากการสัมภาษณ์ผู้ประเมินรายที่ 1 ผู้ประเมินรายที่ 5 เอ็มวีเอ และ อินฟรา 
เอเชีย 

การประมาณการรายได้ค่าโดยสารของผู้ประเมินท้ังสองราย อ้างอิงจากการประมาณการของ เอ็มวีเอ ทั้ง
ค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้และจ านวนผู้โดยสาร โดยการประมาณการของรายได้ของ เอ็มวีเอเป็นการ
ประมาณการจ านวนผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสาร โดยใช้แบบจ าลองของการเดินทางของประชากรใน
เขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และได้ค านึงถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลจ านวนผู้โดยสาร ประมาณการปัจจัย
เศรษฐกิจมหภาคและภูมิศาสตร์ประชากร แผนการเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าอื่นๆ และ แผนที่จะปรับ
อัตราค่าโดยสาร เป็นต้น เอ็มวีเอ เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็มวีเอ คอนซัลแตนท์ซี่ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งก่อตั้ง
ในประเทศอังกฤษมากว่า 44 ปี และมีประสบการณ์ให้ค าปรึกษาส าหรับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ
ระบบขนส่งมวลชน และระบบการคมนาคมทุกประเภท เช่น ระบบขนส่งแบบรางและทางด่วน ในประเทศ
ไทย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุน ผู้ประเมินทั้งสองรายใช้สมมติฐานจากการ
ประมาณการของ อินฟรา เอเชีย ซึ่งใช้ข้อมูลจ านวนผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลาจาก เอ็มวีเอ ซึ่ง
ประกอบด้วยจ านวนผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน และนอกชั่วโมงเร่งด่วน ต่อทิศทางในแต่ละชั่วโมง เพื่อ
ประมาณการเที่ยวรถ และจ านวนรถที่ต้องการ รวมไปถึงระยะเวลาการส่ังซื้อรถ ประมาณการค่าซ่อมบ ารุง
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ที่สอดคล้องกับแผนการใช้รถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า และค่าแรง อินฟรา เอเชีย เป็นบริษัทที่มี
ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โดยมีธุรกิจอยู่ในประเทศไทย 
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย ดูไบ อัฟ
ริกาใต้ และยุโรป และมีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษากับระบบขนส่งมวลชนทางรางในประเทศไทย
หลายโครงการ ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบรถไฟใต้ดินเอ็มอาร์ที ระบบรถไฟแห่งประเทศไทย 
และโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ก าลังก่อสร้าง 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการที่ผู้ประเมินทั้งสองรายก าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 
8.8 และ 9.0 เป็นอัตราที่สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงเครดิตของบีทีเอสซี  
ค่าความเส่ียง และ สัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระยะยาว เมื่อเทียบเคียงจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่
ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ วิธีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ซึ่งผู้ประเมินทั้งสองราย ใช้วิธีคิด
จากรายได้ (ด้วยอัตราส่วนลดที่เกี่ยวข้อง) ในการคิดมูลค่าของกระแสเงินสดที่เหลืออยู่อีกประมาณ 17 ปี
ตามสัญญาสัมปทาน เป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสม เนื่องจากได้ค านึงถึงการเติบโตของรายได้สุทธิ 
และการมีกระแสเงินสดเป็นระยะเวลาจ ากัด อีกทั้งยังได้ใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดเป็นวิธีที่สองเพื่อ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของมูลค่าที่ได้จากวิธีแรก 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินค่าในหัวข้อ 7.9 “มูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” 

1.7 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้ 

เนื่องจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเป็นรายได้สุทธิจากการด าเนินกิจการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ซึ่งด าเนินงานและบริหารจัดการโดยบีทีเอสซี ดังนั้นกองทุนจึงไม่จ าต้องมีการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินงานทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก ทั้งนี้ หลังจากกองทุนเข้าซื้อรายได้สุทธิแล้ว 
กองทุนต้องรับความเส่ียงเกี่ยวกับรายได้สุทธิเองไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิ 

อย่างไรก็ดี หากมีการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมอันเข้าลักษณะเป็นทรัพย์สินภายใต้ข้อ (ก) หรือ 
(ข) ของนิยามค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” กองทุนจะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเป็น 
ผู้ด าเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากข้อจ ากัดภายใต้ ประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่งห้ามมิให้
กองทุนประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง ดังนั้นในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” 
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3.8 โครงสร้างการด าเนินการและการบริหารจัดการระหว่างบีทีเอสซี ผู้สนับสนุน และกองทุน 

3.8.1 ข้อตกลงระหว่างบีทีเอสซี ผู้สนับสนุน และกองทุน 

บีทีเอสซีตกลงจ าหน่ายรายได้สุทธิให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและ
ผู้สนับสนุนตกลงค้ าประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิและให้การสนับสนุนบางประการในด้านกิจการบริษัท ทั้ งนี้  ตามสัญญาสนับสนุนและ  
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน รวมทั้งให้หลักประกันอื่นๆ ตามสัญญาจ าน าหุ้นและสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 
เพื่อประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ ผู้สนับสนุนที่มีต่อกองทุนภายใต้สัญญาสนับสนุนและ 
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

นอกจากนี้ บีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และใน
กรณีที่บีทีเอสซี หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก ให้สิทธิ
กองทุนในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุน ใดๆ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ บีทีเอสจียังตกลงให้สิทธิ
กองทุนในการซื้อ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ ์และ/หรือการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และในกรณีที่บีเอสจีหรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
(ตามแต่กรณี) ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอกให้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First 
Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธปิระโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จอื่นใดของบีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือ
ของบีทีเอสจี  (แล้วแต่กรณี)  ทั้งนี้ ตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (ตามแต่กรณี) กรุณาพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ 3.9.1 “สรุป
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ” และหัวข้อ 3.9.5 “สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน” 

ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน บีทีเอสซี
และผู้สนับสนุนตกลงว่า ก่อนที่จะมีการด าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่องของบีทีเอสซี กล่าวคือ 
(1) ในกรณีที่เป็นเร่ืองสงวนไว้ บีทีเอสซีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมี
เสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ (โดยหนึ่งในสาม
ของกรรมการของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ) นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้
ก าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะที่ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหน่ึงท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะ



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 112 
 

ดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียง
สนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) 
และ (5) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative 
Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิบีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอม
จากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีท่ีกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีที
เอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของ
กรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุนยินยอมใหบ้ีทีเอสซีเข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่
กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกัน กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองสงวนไว้ใน
หัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตก
ลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings)” ท้ายนี้ 

หากบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดของตนและไม่ท าการเยียวยาภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ตามเอกสารธุรกรรมที่ตนเป็นคู่สัญญา กองทุน (โดยบริษัทจัดการ) มีสิทธิเรียกร้องให้ 
บีทีเอสซีช าระหนี้ต่าง ๆ ตามสัญญาหรือเรียกร้องให้ ผู้สนับสนุนช าระหนี้โดยการใช้สิทธิบังคับ
หลักประกันใดซึ่งผู้สนับสนุนให้ไว้ รวมถึงกองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทาน (step-
in right) ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามสัญญาสัมปทานตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม.ในกรณีที่กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานอันเนื่องมาจาก 
บีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน 

หลักประกันดังกล่าวได้แก่ การค้ าประกัน กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.5 “สัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน” โดยกองทุนจะไม่สามารถบังคับให้ผู้สนับสนุนช าระหนี้ตาม
ภาระค้ าประกันภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนได้โดยวิธีอื่นใด นอกจากการบังคับ
เอาจากหุ้นบีทีเอสซีเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาใดสัญญาหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(1) สัญญาจ าน าหุ้นบีทีเอสซี กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.3 “สัญญาจ าน า
หุ้น” 

(5) สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นของบีทีเอสซี กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.4 
“สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น” 

ทั้งนี้ การค้ าประกันของบีทีเอสจีตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนเป็นการค้ าประกัน
แบบจ ากัดความรับผิด กล่าวคือ ภาระการค้ าประกันของบีทีเอสจีจะหมดส้ินไปด้วยการโอนหุ้นบีทีเอสซี
ที่บีทีเอสจีถืออยู่ ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น หรือการบังคับจ าน าหุ้นบีทีเอสซีที่บีทีเอสจีถืออยู่ ตาม
สัญญาจ าน าหุ้น  
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เมื่อกองทุนเข้าเป็นเจ้าของหุ้นที่บีทีเอสจีถืออยู่ในบีทีเอสซีจากการใช้สิทธิภายใต้สัญญาจะซื้อจะขาย
หุ้นหรือสัญญาจ าน าหุ้น กองทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหน่ึงของบีทีเอสซี โดยบีทีเอสซียังคง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ โดย
ผู้สนับสนุนจะได้รับการปลดเปล้ืองจากภาระหน้าที่ของ ผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการค้ าประกันและที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนเลือกที่จะบังคับจ าน าหุ้นภายใต้สัญญาจ าน าหุ้น ในการขายทอดตลาดหุ้น
นั้นต้องก าหนดเงื่อนไขว่าบุคคลภายนอกที่ชนะการประมูลจะต้องเข้าท าสัญญาที่มีรูปแบบ และเนื้อหา
เหมือนกับสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน  

นอกจากนี้ บีทีเอสซีจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. เพื่อแจ้งให้กทม. ทราบว่ากองทุนเป็นตัวแทน
ของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซี เพื่อให้กองทุนสามารถใช้สิทธิในการจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและ
หน้าที่ของบีทีเอสซีตามสัญญาสัมปทานตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานได้ในกรณีที่
กทม.มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทาน กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเข้ารับโอน
สัญญาสัมปทานดังกล่าวในหัวข้อ 3.9.6 “หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม.” ในกรณีนี้ สิทธิและหน้าที่ของ
บีทีเอสซีตามสัญญาสัมปทานจะโอนไปยังผู้ด าเนินการรายใหม่ที่แต่งตั้งโดยกองทุน โดยกทม. จะไม่มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทาน  

บีทีเอสซียังตกลงที่จะให้มีการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพเพื่อให้กองทุน มีชื่อเป็นผู้เอาประกันร่วมและผู้รับประโยชน์ร่วมตามกรมธรรม์นั้น กรุณา
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.9.2 “การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย” 

3.8.2 การบริหารจัดการระหว่างบีทีเอสซี ผู้สนับสนุน และกองทุน 

เพื่อให้กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเหมาะสม บีทีเอสซีและผู้สนับสนุน
ตกลงจะให้กองทุนมีส่วนเข้าร่วมในการบริหารจัดการกิจการในเรื่องของกิจการบริษัทบางอย่าง ผ่าน
ตัวแทนของกองทุนซึ่งนั่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี และผ่านข้อตกลงภายใต้
สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

บีทีเอสซีและผู้สนับสนุนจะตกลงภายใต้สัญญาซื้อขายและโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญาสนบัสนนุ
และค้ าประกันของผู้สนับสนุนตามล าดับ ให้กองทุนมีสิทธิเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซไีด ้
โดยกรรมการหนึ่งในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซีจะเป็นกรรมการที่กองทุนเป็นผู้เสนอชื่อและ
กรรมการอีกหน่ึงในสามของคณะกรรมการของบีทีเอสซีจะต้องมีคุณสมบัติเป็น “กรรมการอิสระ” ตามที่
กฎระเบียบของ กลต. ที่ใช้บังคับกับบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

ทั้งนี้ การด าเนินการในเรื่องกิจการบริษัทบางเรื่อง กล่าวคือ (1) ในกรณีที่เป็นเร่ืองสงวนไว้บีทีเอสซี
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ (โดยหน่ึงในสามของกรรมการของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่
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กองทุนเสนอชื่อ) นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้อง
ก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะที่
ต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ 
หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะ
ผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบทีี
เอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) และ (5) ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท า
ภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ ได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็น
เรื่องเดียวกันกับ เรื่องที่ห้ามบีที เอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ  (Negative 
Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการท่ีกองทุนยินยอมใหบ้ีทีเอสซเีขา้ท า
เรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น  

กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองสงวนไว้ ในหัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท า
เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative 
Undertakings)”  

นอกจากหน้าที่ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองสงวนไว้ ตัวแทน
ของกองทุนซึ่งเป็นกรรมการของบีทีเอสซี จะมีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานของบีทีเอสซีและการปฏิบัติ
ตามเอกสารธุรกรรม และมีหน้าที่รายงานต่อกองทุนถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจท าให้เกิดการไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของบีทีเอสซี หากเกิดกรณีที่อาจท าให้เกิดการผิดนัดผิดสัญญา ตัวแทนของกองทุนซึ่งเป็น
กรรมการของบีทีเอสซีจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการกองทุนทราบเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถด าเนินการ
ต่อไปตามความเหมาะสมแก่กรณี  

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขอค ายินยอมจากกองทุนในการเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ใน
หัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอสซีตก
ลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertaking)” 

3.8.1 สัญญากับบุคคลภายนอก 

หากในอนาคตกองทุนจะเข้าท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็น 
ผู้ด าเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดๆ ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ด าเนินงานกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ทีม่ีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว จะ
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กระท าได้เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาใดที่
มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

โปรดพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนในหัวข้อ 7.13.5 “สิทธิในการออก
เสียงลงมติ – 2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(5) การค านวณมูลค่าของสัญญาดังกล่าว ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญาทุกรายการภายในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 

3.9 ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลในหัวข้อ 3.9 นี้  เป็นเพียงสรุปข้อก าหนดหลักของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่ เ ก่ียวข้อง  
ทั้งนี้ เอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้องฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปข้อก าหนดหลักนี้ แต่จะไม่
แตกต่างในสาระส าคัญ 

3.9.1 สรุปสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพื่อซื้อรายได้สุทธิจากการด าเนินงาน 
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รวมทั้งจะเข้าท าสัญญาและเอกสารดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
3.9 “ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ” นี้ และ
เอกสารอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกส าเร็จลุล่วง โดยข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิโดยสรุป ได้แก่  

คู่สัญญา - บีทีเอสซี ในฐานะผู้ขาย และ 

- กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ 

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย - ภายใต้เงื่อนไขความส าเร็จครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งคู่สัญญาอาจตก
ลงยกเว้นได้ บีทีเอสซี จะต้องขายและโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน 
และกองทุนจะต้องซื้อและรับโอนรายได้สุทธิไม่เกินวันท าการของ
คู่สัญญาวันแรกหลังจากวันที่กองทุนออกหนังสือยืนยันว่าเงื่อนไข
บังคับก่อนท้ังหมดที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(เว้นแต่ข้อที่ต้องท าให้ส าเร็จในวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น) ได้ส าเร็จ
ครบถ้วนหรือมีการตกลงยกเว้นให้แล้ว หรือวันอื่นใดที่กองทุนและบีที
เอสซีจะได้ตกลงกัน (“วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น”) 
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เงื่อนไขบังคับกอ่น - ตัวอย่างของเงื่อนไขบังคับก่อนวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น เช่นบีที
เอสซีและบีทีเอสจี ได้รับอนุมัติ และได้รับมอบอ านาจด าเนินการ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับส าหรับการเข้าท าและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของตนตามเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วการลงนามและท า
ให้สมบูรณ์ซึ่งเอกสารธุรกรรม (เว้นแต่สัญญาสลักหลังกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งบีทีเอสซีต้องด าเนินการให้มีการลงนามและส่งมอบให้แก่
กองทุนภายใน 30 วันหลังจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น) กองทุน
ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนตามพรบ. หลักทรัพย์ และไม่มี
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น เป็นต้น 

ราคาซื้อขาย - ราคาซื้อขายรายได้สุทธิ ให้ค านวณตามวิธีการค านวณและข้อ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและ
กองทุนต้องช าระราคาเต็มจ านวนในวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น 

ภาระหน้าที่หลกั
ของบทีีเอสซ ี

- นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น บีทีเอสซีจะต้องจัดหาและน าส่ง
รายได้รวมให้แก่กองทุน โดยโอนรายได้สุทธิรายวันทั้งหมดไว้ใน
บัญชีรายได้ของกองทุนภายในเวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศ
ไทย) ของแต่ละวันท าการของคู่สัญญาถัดจากวันท่ีมีรายได้ค่าโดยสาร
เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ ส าหรับการน าส่งรายได้สุทธิรายวันครั้งแรก ให้บีทีเอส
ซีน าส่งในวันท าการของคู่สัญญาถัดจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิน้ 

-   นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น บีทีเอสซีจะต้องน าฝากจ านวน
เงินที่ เท่ากับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน ไว้ในบัญชี
ค่าใช้จ่าย O&M ภายในเวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของแต่
ละวันท าการของคู่สัญญาถัดจากวันที่มีรายได้ค่าโดยสารเกิดขึ้น แต่
ทั้งนี้ ส าหรับการน าฝากจ านวนเงินท่ีเท่ากับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ
การรายวันครั้งแรก ให้บีทีเอสซีน าฝากในวันท าการของคู่สัญญาถัด
จากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น 

-    ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารท่ีเกิดขึ้นจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักวันใดน้อยกว่าค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการ
รายวันบีทีเอสซีจะมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายO&Mส าหรับวันนั้นได้เฉพาะ
เท่าจ านวนรายได้ค่าโดยสารของวันดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายO&M
ประมาณการรายวันส าหรับวันนั้นในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้น าฝากเข้าใน
บัญชีค่าใช้จ่าย O&M ของบีทีเอสซี จะน าไปรวมกับค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันของวันถัดไป เพื่อน าไปหักกับรายได้ค่าโดยสารที่
เกิดขึ้นจนกว่าค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันรวมจะถูกน าส่ง
เข้าบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ของบีทีเอสซีครบถ้วน 

-   นับตั้งแต่วันแรกของเดือนแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนหลังจากเดือนที่วันที่
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ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น เกิดขึ้นเป็นต้นไป หากกองทุนยังมิได้มี
จดหมายเรียกให้บีทีเอสซีช าระหนี้กรณีมีเหตุผิดนัดตามสัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีสามารถน าเงินในจ านวนที่เท่ากับ
จ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันส าหรับเดือน
ก่อนหน้าที่ฝากไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจากบัญชีค่าใช้จ่ายO&M 
ได้ เพื่อน าไปจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามที่อนุญาต 

- บีที เอสซีต้องจัด ส่งรายงานประจ าวันแก่กองทุนและ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยเป็นรายงานประจ าวันเกี่ยวกับจ านวนผู้โดยสาร/
ผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งหมด 
รายได้ที่บีทีเอสซีได้รับทั้งหมดโดยแยกรายการเป็นรายได้ค่าโดยสาร
จากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และรายได้และ
เงินสดอื่นที่บีทีเอสซีได้รับจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปริมณฑลทีย่ังไม่ได้เริ่มด าเนินการ และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซี
หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท า
สัญญาหรือด าเนินการหรือจะด าเนินการ (ถ้ามี) ตราบเท่าที่รายได้
ดังกล่าวไม่สามารถจัดเก็บแยกต่างหากได้จากรายได้สุทธิ จ านวน
รายได้สุทธิที่โอนไปยังบัญชีรายได้ของกองทุน จ านวนค่าใช้จ่าย 
O&M ประมาณการรายวันที่โอนไปยังบัญชีค่าใช้จ่าย O&M และ
จ านวนค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้แก่ บีเอสเอสตามสัญญา BSS 

- หากจ านวนรายได้สุทธิรายวันที่บีทีเอสซีส่งมอบให้แก่กองทุนใน
เดือนใดมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนรายได้สุทธิรายวันที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าวันของเดือนนั้นรวมกัน บีทีเอสซีจะต้องส่งมอบเงิน
จ านวนที่ขาดของเดือนนั้นให้แก่กองทุนภายใน 12 วันถัดจากวันส้ิน
เดือนของเดือนนั้น 

- บีทีเอสซีจะต้องจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย O&M แสดงค่าใช้จ่าย 
O&Mที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับแต่ละรอบปีบัญชี และจัดท าเป้าหมาย
รายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีโดยแสดงรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่
คาดว่าจะได้รับส าหรับแต่ละรอบปีบัญชี และน าส่งแก่กองทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดก่อนวันเริ่มต้นรอบปีบัญชีแต่ละปี  ( เว้นแต่
งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิ
ประจ าปีส าหรับรอบปีบัญชีแรกนับแต่วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นซึ่ง
บีทีเอสซีต้องน าส่งให้กองทุนในฐานะที่เป็นหนึ่งในเอกสารเงื่อนไข
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บังคับก่อนภายในวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น) โดยงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปี
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุน หากร่างงบประมาณค่าใชจ้า่ย 

O&M หรือร่างเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีส าหรับปี
บัญชีใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากกองทุนก่อนวันแรกของปีบัญชีนั้น 
คู่สัญญาตกลงให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งกองทุนและบีทีเอสซีจะได้คัดเลือก
ร่วมกันเป็นผู้ก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M หรือเป้าหมาย
รายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปี (แล้วแต่กรณี) ส าหรับปีบัญชีนั้นโดย
ระหว่างการด าเนินการดังกล่าว ให้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M 

หรือเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปี (แล้วแต่กรณี) ของ
รอบปีบัญชีก่อนหน้า 

-    ณ ส้ินไตรมาสของแต่ละไตรมาส บีทีเอสซีจะต้องจัดส่งส าเนาใบแจ้ง
หน้ีและเอกสารประกอบแสดงค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงที่บีทีเอสซี
ได้ช าระไปในระหว่างช่วงไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกระทบ
ยอดระหว่างค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นกับ
จ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันที่บีทีเอสซีได้
หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุนในช่วงไตรมาสนั้นใน
กรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นน้อยกว่า
จ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตร
มาสนั้นทีบ่ีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุน 
บีทีเอสซีจะช าระคืนส่วนที่เกินให้แก่กองทุนภายใน 5 วันท าการของ
คู่สัญญาหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง
ส าหรับไตรมาสนั้นเสร็จสิ้น ส่วนในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง
ส าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 
ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อน
น าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุนหากค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้น
จริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง
ในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
งบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาสก่อนหน้า
ส าหรับปีที่เกี่ยวข้องจนถึงไตรมาสนั้นรวมกัน กองทุนจะช าระคืนส่วนที่
ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 5 วันท าการของคู่สัญญา
หลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตร
มาสนั้นเสร็จสิ้น ทั้งนี้ การตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในแต่
ละไตรมาสโดยกองทุน จะต้องท าให้เสร็จภายใน 12 วันหลังจากที่ได้รับ
ส าเนาใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบแสดงค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้น
จริงครบถ้วน 

 แต่ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเกินกว่า
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จ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตร
มาสนั้นและค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวม
กับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับ
ปีที่เกี่ยวข้อง เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย 
O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้องจนถึงไตร
มาสนั้นรวมกัน จะมีการจ่ายส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซี
ได้ ก็ต่อเมื่อกองทุน (หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่ง
กองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ) หรือผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกัน
แต่งตั้ง (ในกรณีท่ีกองทุนหรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซี
ซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อไม่ให้ความยินยอม) ได้ให้ความยินยอม  
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ 

-   บีทีเอสซีตกลงให้สิทธิกองทุนในการร่วมบริหารการจัดการกจิการของ
บีทีเอสซีผ่านกระบวนการดังต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนมีสิทธิเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งในสามของ
กรรมการท้ังหมดของบีทีเอสซี และ 

(ข) กองทุนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนเข้าสังเกตการณ์ในการ
ประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาภายใต้สัญญาสัมปทาน (หาก 
กทม. ไม่ขัดข้อง) 

-   บีทีเอสซีจะต้องจัดส่งให้แก่กองทุนหรือจัดให้กองทุนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของบีทีเอสซี อันได้แก่ งบการเงิน บัญชี บันทึกข้อมูล หรือข้อมูล
อื่นใดที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ส าหรับการควบคุมและการจัดเก็บ
รายได้สุทธิ และติดตามการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก 

-    บีทีเอสซีจะต้องรับผิดชอบภาษีธุรกิจเฉพาะที่กองทุนอาจต้องเสีย
เนื่องจากการได้รับรายได้สุทธิภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิ โดยหน้าที่ของบีทีเอสซีดังกล่าวจะส้ินสุดลงเมื่อกองทุนไม่มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวแล้ว 

สิทธิในการซื้อ 
(Right to Purchase) 
และสิทธิในการ
ปฏิเสธเปน็รายแรก
ที่จะซื้อ (Right of 
first refusal) 

บีทีเอสซีตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้แก่กองทุนดังนี ้

-    (ก) สิทธิของกองทุนในการซื้อ(Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสซีหรือ
บริษัทย่อยของบีทีเอสซีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดและ(ข) 
ในกรณีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้รับ
ข้อเสนอจากบุคคลภายนอก สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ
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(Right of First Refusal)รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์
ผลประโยชน์และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับ โครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยัง
ไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่
กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการหรือจะด าเนินการ
โครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด  
โดยโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จ 
ให้หมายความรวมถึงสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะ
ยาวและ สัญญาที่ได้ต่ออายุสัญญาสัมปทานใดๆ (ถ้ามี) ด้วย 

- ส าหรับกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ(Right to Purchase)ราคาซื้อ
ขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์และ/หรือ การ
ลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดนั้นต้องมีการเจรจาตกลง
กันโดยสุจริตระหว่างกองทุนและบีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีที
เอสซี หากตกลงราคาซื้อขายไม่ได้ ให้คู่สัญญาร่วมกันแต่งตั้งผู้ประเมิน
ค่าเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินดังกล่าวและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิทั้งนี้ ในกรณีท่ีราคาซื้อขายตามที่ผู้ประเมินค่าประเมินได้ ให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อปีที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่
กรณี) ควรจะได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาครบก าหนด 10 ปีตามที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (หรือองค์กรอื่นที่เทียบเท่า) ณ หรือ ใน
เวลาใกล้เคียงกับวันค านวณราคาซื้อขาย บวกด้วย ร้อยละ 3(“อัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ า”) กองทุนมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ที่จะซื้อรายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวจากบีทีเอสซีหรือบริษัท
ย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ในราคาที่ให้อัตราผลตอบแทนขั้น
ต่ าทั้งนี้ การค านวณอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าข้างต้นให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ประเมินค่าได้ก าหนดราคาซื้อขายของรายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าว กองทุนและบีทีเอสซี
และ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีจะแจ้งต่อกันให้ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าประสงค์จะท าการซื้อขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ 
ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดดังกล่าวระหว่างกันหรือไม่ หากในเวลา 30 วันดังกล่าว บีที
เอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีแจ้งเป็นหนังสือต่อกองทุนว่าบี
ทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีประสงค์จะเจรจากับ
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อเสนอขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
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กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่ เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกบีทีเอสซีและ/หรือ
บริษัทย่อยของบีทีเอสซีอาจด าเนินการเจรจากับบุคคลภายนอกที่เป็น
อิสระนั้นได้ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ประเมินค่าก าหนดราคาซื้อขาย
ของรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวเพื่อเสนอขาย
รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุน
ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
นั้นในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินค่าได้ โดยหากภายใน
ระยะเวลา 60 วันดังกล่าวบีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี
ได้รับข้อเสนอที่แน่นอนจากบุคคลภายนอกดังกล่าวว่าจะซื้อรายได้ สิทธิ 
สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของผู้
ประเมินค่า บีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีจะต้องแจ้งให้
กองทุนทราบถึงข้อเสนอที่แน่นอนของบุคคลภายนอกดังกล่าวและให้
สิทธิกองทุนในการซื้อ รายได้  สิทธิ  สิทธิประโยชน์  กรรมสิทธิ์ 
ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดดังกล่าวในราคาเดียวกัน ทั้งนี้ หากกองทุนปฏิเสธที่จะใช้สิทธิ
ซื้อดังกล่าว บีทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีจะต้องขาย
รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุน
ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก
ที่มาเสนอซื้อนั้นภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอที่แน่นอน
ของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 150 วันนับจากวันท่ีบีที
เอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีได้รับค าปฏิเสธจากกองทุน 
หากการขายไม่เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 150 วันดังกล่าวหรือบีทีเอส
ซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีไม่แจ้งข้อเสนอที่แน่นอนของ
บุคคลภายนอกให้กองทุนทราบภายใน 60 วัน หลังจากผู้ประเมินค่า
ก าหนดราคาซื้อขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ 
และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าว
กองทุนจะมีสิทธิซื้อรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ 
และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวใน
ราคาซื้อขายตามที่ผู้ประเมินค่าประเมินได้ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนกับบีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี(แล้วแต่กรณี) ไม่
ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ า 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการซื้อหรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ 
และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ส าหรับกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ(Right 
of First Refusal) ราคาซื้อขายของรายได้สิทธิ สิทธปิระโยชน ์กรรมสิทธิ์ 
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ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยัง
ไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซีหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่
กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการหรือจะด าเนินการ
โครงการท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดนั้น
จะต้องเท่ากับราคาที่บุคคลภายนอกเสนอซื้อจากบีทีเอสซีและ/หรือ
บริษัทย่อยของบีทีเอสซี 

ทั้งนี้ระยะเวลาที่กองทุนสามารถใช้สิทธิในการซื้อ(Right to Purchase)
และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรก(Right of First Refusal)ดังกล่าว
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิคือ50 ปีนับ
จากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นทั้งนี้ หากเกิดกรณีผิดนัดตามสัญญา

ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิขึ้นและกองทุนได้มีจดหมายเรยีกใหช้ าระ
หน้ีกรณีมีเหตุผิดนัดตามสัญญา กองทุนจะไม่มีสิทธิในการปฏิเสธเป็น
รายแรกที่จะซื้อ(Right of First Refusal)ในรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการใดๆ ที่บี
ทีเอสซีและ/หรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีได้เข้าท า ได้มา หรือเข้าลงทุน
ภายหลังจากที่กองทุนได้มีจดหมายเรียกให้ช าระหนี้กรณีมีเหตุผิดนัด
ตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ 
ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่ เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดซึ่งกองทุนสามารถใช้สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) 
และ/หรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ(Right of First Refusal) 
จนกว่าจะสิ้นก าหนดระยะเวลา 50 ปีข้างต้น 

หน้าทีห่ลักของ
กองทุน 

- หากจ านวนรายได้สุทธิรายวันที่บีทีเอสซีส่งมอบให้แก่กองทุนในเดือน
ใดมีจ านวนมากกว่าจ านวนรายได้สุทธิรายวันที่แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าวันของเดือนนั้นรวมกัน กองทุนจะต้องคืนจ านวนเงินที่เกินของ
เดือนนั้นให้แก่บีทีเอสซีภายใน 12 วันถัดจากวันส้ินเดือนของเดือนนั้น 

- ณ ส้ินไตรมาสของแต่ละไตรมาส บีทีเอสซีจะมีการกระทบยอดระหว่าง
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงกับจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวันทีบ่ีทีเอสซีได้หักไว้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิรายวัน
ให้แก่กองทุนในช่วงไตรมาสนั้น ในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้น
จริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นมากกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตรมาสนั้นที่บีทีเอสซีได้หักไว้ก่อน
น าส่งรายได้สุทธิรายวันให้แก่กองทุนและหากค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่
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เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้อง เกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาส
ก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้องจนถึงไตรมาสนั้นรวมกันกองทุนจะจ่าย
คืนส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีภายใน 2 วันท าการของ
คู่สัญญาหลังจากที่กองทุนได้ตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริง
ส าหรับไตรมาสนั้นเสร็จส้ิน ทั้งนี้ การตรวจทานค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาสโดยกองทุน จะต้องท าให้เสร็จภายใน 12 
วันหลังจากที่ ได้ รับส าเนาใบแจ้งหนี้และเอกสารประกอบแสดง
ค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้นจริงครบถ้วนแต่ถ้าค่าใช้จ่าย O&M ที่เกิดขึ้น
จริงส าหรับช่วงไตรมาสนั้นเกินกว่าจ านวนรวมของค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวันส าหรับช่วงไตรมาสนั้นและค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงส าหรับไตรมาสนั้นเมื่อรวมกับจ านวนค่าใช้จ่าย O&M ที่
เกิดขึ้นจริงในทุกไตรมาสก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้อง เกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนงบประมาณค่าใช้จ่าย O&M ของรอบเวลาทุกไตรมาส
ก่อนหน้าส าหรับปีที่เกี่ยวข้องจนถึงไตรมาสนั้นรวมกันกองทุนจะจ่าย
ส่วนที่ขาดในไตรมาสนั้นๆ ให้แก่บีทีเอสซีได้ ก็ต่อเมื่อกองทุน(หรือ
กรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ)หรือ
ผู้เชี่ยวชาญที่กองทุนและบีทีเอสซีร่วมกันแต่งตั้ง (ในกรณีที่กองทุน
หรือกรรมการอย่างน้อยสองคนของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ
ไม่ให้ความยินยอม) ได้ให้ความยินยอมทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

-    ตราบเท่าที่ไม่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิที่จะกระทบความสามารถของบีทีเอสซีในการน าส่งรายได้
สุทธิให้แก่กองทุนเกิดขึ้น กองทุนตกลงช าระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
บีทีเอสซีในอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ” 

บัญชีและการจัดส่ง
เงินที่เกี่ยวขอ้ง 

- บัญชีที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิจะได้แก่บัญชีดังต่อไปนี้ 

(1) บัญชีผู้ขาย (Seller’s Account) ซึ่งบีทีเอสซีจะเป็นผู้เปิดและ
ด ารงไว้เพื่อรับเงินท่ีได้จากการขายรายได้สุทธิ 

(5)  บัญชีหุ้นกู้บีทีเอสซี (Baht Debentures Fund Account) ซึ่งบีที
เอสซีจะเป็นผู้เปิดและรักษาไว้กับธนาคารผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันเพื่อกันเงินบางส่วนที่ได้จากการขายรายได้สุทธิไว้เพื่อ
ส ารองการช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของบีทีเอสซีภายใต้หุ้นกู้
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บีทีเอสซี โดยบีทีเอสซีตกลงที่จะด ารงเงินในจ านวนที่ไม่น้อย
กว่าจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยของบีทีเอสซีที่คงค้างภายใต้หุ้น
กู้บีทีเอสซีไว้ในบัญชีหุ้นกู้บีทีเอสซี (Baht Debentures Fund 
Account) หรือน าเงินในบัญชีดังกล่าวไปลงทุนในเงินฝาก บัตร
เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารอื่นใดที่ออก
โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกนั
ยอมรับ โดยบีทีเอสซีจะสามารถเบิกจ่ายเงินจากบัญชีนี้หรือถอน
ตราสารลงทุนดังกล่าวออกมาเป็นเงินสดได้เฉพาะเพื่อการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ยของบีทีเอสซีที่คงค้างภายใต้หุ้นกู้บีที
เอสซี และ/หรือเพื่อการซื้อคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้บีทีเอสซีไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเท่านั้น  

(3) บัญชีรายได้ของกองทุน (IFF Revenue Accounts) ซึ่งกองทุนจะ
เป็นเปิดไวเ้พื่อรับรายได้สทุธิ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของ
กองทุน เช่น รับเงินประกันภัยที่ได้รับเนื่องจากความเสียหายทีม่ี
การเรียกร้องสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย โดยนับจาก
วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิน้บทีีเอสซีจะต้องโอนรายได้สทุธิ
รายวันทั้งหมดไว้ในบัญชีรายได้ของกองทนุภายในเวลา 14.00 
น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของแต่ละวันท าการของคู่สัญญาถดั
จากวันท่ีมีรายได้คา่โดยสารเกิดขึน้  

(4) บัญชีค่าใช้จ่าย O&M (O&M Costs Account) ซึ่งบีทีเอสซีจะ
เป็นผู้เปิดไว้เพื่อรับฝากจ านวนเงินที่เท่ากับค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวัน โดยบีทีเอสซีจะฝากจ านวนเงินที่เท่ากับ
ค่าใช้จ่ายO&Mประมาณการรายวันไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M 
ภายในเวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ของแต่ละวันท า
การของคู่สัญญาถัดจากวันที่มีรายได้ค่าโดยสารเกิดขึ้น โดย
นับตั้งแต่วันแรกของเดือนแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนหลังจากเดือนที่
วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นเกิดขึ้นเป็นต้นไป หากกองทุนยัง
มิได้มีจดหมายเรียกให้บีทีเอสซีช าระหนี้เมื่อมีเหตุผิดนัดตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีสามารถน าเงิน
ในจ านวนที่ เท่ากับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวัน

ส าหรับเดือนก่อนหน้าที่ฝากไว้ในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ออกจาก
บัญชคี่าใช้จ่าย O&M ได้  

ประกันภัย -    บีทีเอสซีตกลงท าประกันตามที่ท าเป็นปกติและประกันอื่นใดซึ่งตาม
ทางปฏิบัติในระดับของทักษะ การตรวจสอบ ความรอบคอบ และการ
ประเมินที่สามารถคาดหมายได้อย่างเป็นปกติและสมเหตุสมผลจาก
บุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ซึ่งกระท าการโดยสุจริตและประกอบ
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ธุรกิจคล้ายคลึงกับบีทีเอสซีภายใต้สถานการณ์และสภาวะที่คล้ายคลึง
กันหรือเทียบเท่าพึงจะจัดให้มี รวมถึงประกันความรับผิดกรรมการ และ
ตกลงว่าจะคงไว้ซึ่งประกันดังกล่าวตลอดเวลา 

-    บีทีเอสซีตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าเสียหายใดๆ ที่เกินไปกว่าส่วนที่
ประกันคุ้มครอง ทั้งนี้ เฉพาะส่วนของความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบีทีเอสซี 

-    กองทุนตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าเสียหายและความสูญเสียใดๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ในส่วนที่ 
(ก) เกินไปกว่าวงเงินประกัน (ข) เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครอง และ (ค) กรมธรรม์ประกันภัยยกเว้นหรือไม่ครอบคลุม และ
ตราบเท่าที่ความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าวมิได้เกิดจากความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบีทีเอสซี  ทั้งนี้  ตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ หน้าที่ของกองทุนในการรับผิดชอบช าระ
ค่าเสียหายและความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักจะส้ินสุดลงในวันสิ้นสุดอายุสัญญา
สัมปทาน 

- ในกรณีท่ีบริษัทประกันจ่ายเงินประกันล่าช้า บีทีเอสซีตกลงจะจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเพื่อการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นส าหรับจ านวนห้าสิบ
ล้านบาทแรก และกองทุนจะจ่ายส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทโดยไม่ล่าช้า  

- ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากบีทีเอสซีได้จ่ายเงินล่วงหน้ากองทุนจะต้อง
ช าระคืนเงินท่ีบีทีเอสซีจ่ายล่วงหน้าไปน้ันภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน
สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย O&M 

เร่ืองสวงนไว้ 
(Reserved Matters) 
และข้อตกลงว่าจะ
ไม่กระท าการ 
(Negative 
Undertakings) 

กิจกรรมที่เป็นเรื่องสงวนไว้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการ
ให้ค ายินยอมให้กระท าเรื่องสงวนไว้ (Reserved Matter) และเรื่องที่บีทีเอ
สซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings)” 

ตัวอย่างของกิจกรรมที่บีทีเอสซีห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท า
การ (Negative Undertakings) เช่น  

-    การลงทุนในธุรกิจใหม่ (เว้นแต่การลงทุนในธุรกิจใหม่โดยบริษัทย่อย
ขอ งบี ที เ อสซี โ ดย ใ ช้ ก ร ะแส เ งิ นสดค ง เ ห ลื อของบีที เ อสซี 
(นอกเหนือไปจากรายได้สุทธิ) เงินที่ได้จากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ หรือ
เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนซึ่งการลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
กองทุน) 

-   การลดทุน (เว้นแต่การลดทุนนั้นไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซี
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ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ) 

-    การเพิ่มทุน (เว้นแต่การออกหุ้นใหม่ของบีทีเอสซี ซึ่งไม่ท าให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบีทีเอสจีลดลงและต้องมีการจ าน าหุ้นดังกล่าวกับ
กองทุน) 

-   การแก้ไขข้อก าหนดของสัญญาสัมปทานหรือข้อก าหนดที่ เป็น
สาระส าคัญของสัญญาโครงการอื่นหรือสัญญาให้บริการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงระยะยาว 

-    การยกเลิกสัญญาสัมปทาน 

-    การก่อหน้ีในจ านวนที่มากกว่าจ านวนหรือมิใช่ประเภทที่อนุญาตไว้  

-   การลดอัตราค่าโดยสารในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก เว้นแต่เป็นการกระท าการตามข้อก าหนดในสัญญา
สัมปทาน 

-    การก่อหลักประกันหรือภาระติดพันเหนือทรัพย์สินของบีทีเอสซี  
(เว้นแต่การก่อหลักประกันตามเอกสารธุรกรรม การก่อหลักประกัน
หรือภาระติดพันเหนือทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภท)  

-    การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เว้นแต่ทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภท 
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ) เป็นต้น  

ทั้งนี้ บีทีเอสซีจะกระท าเร่ืองสงวนไว้หรือเรื่องที่ห้ามข้างต้นได้ก็ต่อเมื่อ  
(1) ในกรณีที่เป็นเร่ืองสงวนไว้ บีทีเอสซีจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ (โดยหนึ่งในสามของ
กรรมการของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ) นอกจากนี้ ตราบ
เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้อง
ก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบีทีเอสซีในลักษณะทีต่้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนจากกรรมการของบี
ทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถ
ด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอสซีและบีทีเอ
สจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียง
สนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้
เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือ
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) และ (5) ใน
กรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ 
(Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้

สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของ
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สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ ในกรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้
เสนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านได้ให้ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท าเร่ือง
สงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีก
ระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) ให้ถือ
ว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่กองทุนยินยอมให้บีที
เอสซี เข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้ ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ 
(Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น กรุณาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเร่ืองสงวนไว้ในหัวข้อ 7.7.5 ข้อ 4 “วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท า
เรื่องสงวนไว้ (Reserved Matters)และเรื่องที่บีทีเอสซีตกลงว่าจะไม่กระท า
การ (Negative Undertaking)” ท้ายนี้ 

การชดเชยความ
เสียหาย 

บีทีเอสซีตกลงที่จะชดเชยความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง ภาษี 
อากรแสตมป์ ความรับผิด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
รวมถึงค่าทนายความในจ านวนที่สมเหตุสมผล และการใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้น
หรือจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการเข้าท า การใช้หรือการบังคับสิทธิ
ภายใต้หรือตามเอกสารธุรกรรม ให้แก่กองทุน กรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง ตัวแทน และทนายความของกองทุน และกรรมการของบีทีเอสซีที่
กองทุนเสนอชื่อ เว้นแต่กรณีที่เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อหรือการท า
ผิดอย่างจงใจของกองทุนเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 

เหตุผิดนดัผิด
สัญญาและผลแห่ง
การผิดนดัผิด
สัญญา 

-   เมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ กองทุนอาจเรียกให้บีทีเอสซีช าระหนี้ตามจ านวนและ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และ/หรือ 
เรียกให้ผู้สนับสนุนปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุนและ/หรือ ใช้สิทธิอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม 
โดยในกรณีท่ีกองทุนจะใช้สิทธิดังกล่าว กองทุนจะมีหนังสือแจ้งไปยัง
บีทีเอสซีและผู้สนับสนุน โดยเมื่อกองทุนมีหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว 
กองทุนมีสิทธิบังคับตามสิทธิของตนไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตาม
เอกสารธุรกรรม 

 ทั้งนี้ ในกรณีของเหตุผิดนัดผิดสัญญาบางประการตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  กองทุนอาจให้เวลาบีทีเอสซี
ในการแก้ไขเยียวยาได้ โดยบีทีเอสซีจะต้องจัดท าแผนในการแก้ไข
เยียวยาเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่ก าหนดดังกล่าวและน าส่งให้กองทนุเพือ่
พิจารณา เมื่อกองทุนได้รับแผนดังกล่าวจากบีทีเอสซีแล้ว คู่สัญญาจะ
ได้ด าเนินการปรึกษาหารือกันโดยสุจริตและพิจารณาแผนดังกล่าว หาก
กองทุนพอใจกับแผนที่บีทีเอสซีเสนอ กองทุนอาจอนุญาตให้บีทีเอ
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สซีด าเนินการตามแผนดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ตกลงกัน ซึ่ งในช่วง
ระหว่างเวลาที่เริ่มด าเนินการปรึกษาหารือดังกล่าวจนถึงเวลาที่เหตุผิด
นัดผิดสัญญาได้รับการเยียวยาตามแผนที่กองทุนเห็นชอบจนกองทุน
พอใจหรือกองทุนยกเว้นเหตุผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวให้ คู่สัญญาตก
ลงกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งรวมถึง (ก) การที่บีทีเอสซีจะต้องช าระหรือ
ด าเนินการให้ผู้สนับสนุนน าเงินปันผลที่ตนเองได้รับจากการถือหุ้นบีที
เอสซีมาช าระจ านวนเงินท่ีค้างจ่ายและถึงก าหนดช าระภายใต้เอกสาร
ธุรกรรมให้แก่กองทุน (ข) การให้สิทธิแก่กองทุนในการใช้สิทธิออก
เสียงในหุ้นที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ในบีทีเอสซีตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และ (ค) การที่กองทุนจะไม่ใช้
สิทธิเรียกให้บีทีเอสซีช าระหนี้ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือ เรียกให้ผู้สนับสนุนปฏิบัติ
ตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน หรือ ใช้สิทธิอ่ืนใดที่
กองทุนมีส าหรับกรณีเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าว  

 แต่ในกรณีท่ีเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญาที่สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิมิได้ก าหนดให้ต้องมีการเจรจาหารือระหว่างกองทุนกับบีทีเอสซี
ก่อน (เช่น บีทีเอสซีไม่น าส่งรายได้สุทธิหรือช าระเงินอื่นใดให้แก่
กองทุนภายในเวลาที่ก าหนด และยังคงไม่น าส่งหรือไม่ช าระเงิน
ดังกล่าวเป็นเวลา 2 วันท าการของคู่สัญญาติดต่อกันนับจากวันที่ครบ
ก าหนดช าระ) หรือในกรณีที่บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของตนที่ก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติภายหลังกองทุนอนุมัติให้มีการ
ด าเนินการตามแผนการเยียวยาซึ่งกรณีดังกล่าวจะถือเป็นเหตุผิดนัดผิด
สัญญาภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือในกรณีที่
กองทุนไม่อนุมัติแผนในการแก้ไขเยียวยาเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามที่บี
ทีเอสซีเสนอภายในเวลาที่ก าหนดกองทุนมีสิทธิใช้สิทธิที่ตนมีตาม
เอกสารธุรกรรมได้ทุกประการ 

-  สิทธิบังคับของกองทุนตามเอกสารธุรกรรมเช่นสิทธิการบังคับจ าน า
หุ้นตามสัญญาจ าน าหุ้นสิทธิในการซื้อหุ้นในบีทีเอสซีที่ผู้สนับสนุนถือ
อยู่ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น สิทธิในการเพิกถอนการแต่งตั้งบีทีเอส
ซีจากการเป็นตัวแทนของกองทุนในการจัดเก็บรายได้สุทธิเพื่อและใน
นามของกองทุนและแต่งตั้งบุคคลอื่นท าหน้าที่จัดเก็บรายได้สุทธิเป็น
ต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจสามารถใช้สิทธิเข้ารับโอนสัญญาสัมปทาน
ในฐานะตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีตามหนังสือบอกกล่าว
ไปยัง กทม.ในกรณีที่ กทม. มีเจตนาที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทาน
อันเนื่องมาจากบีทีเอสซีปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทาน 

-  หากกองทุนซื้อหุ้นบีทีเอสซีจากบีทีเอสจีตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 
หรือเข้าเป็นเจ้าของหุ้นบีทีเอสซีจากการบังคับสิทธิตามสัญญาจ าน า
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หุ้น กองทุนตกลงที่จะด าเนินการบางประการ เช่น 

(1)  เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะด าเนินการให้บีทีเอสซีแยกรายได้ของ
บีทีเอสซีที่เกิดจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ ออกจากกระแสเงินสด
ของบีทีเอสซีและโอนรายได้จากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อดังกล่าว
ให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนด 

(5)  เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะโอนทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภท
ซึ่งยังคงอยู่กับบีทีเอสซีให้แก่ ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่
ผู้สนับสนุนจะก าหนด 

(3) หลังจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานหากกองทุนยังคงถือ
หุ้นบีทีเอสซีที่รับโอนมาจากบีทีเอสจีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
กองทุนจะต้องโอนหุ้นดังกล่าวกลับไปยังผู้สนับสนุนหรือบุคคล
ใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ  และในกรณีที่บีทีเอสซียังจัดส่ง
รายได้สุทธิให้แก่กองทุนซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิก่อนทีก่องทุนจะโอนหุ้นดังกลา่วใหแ้ก่
ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ ผู้สนับสนุนจะก าหนดดังกล่าว 
ผู้สนับสนุนจะต้องเข้าท าสัญญากับกองทุน (ในรูปแบบที่
กองทุนพอใจ โดยสมเหตุสมผล) ว่าผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้
บีทีเอสซีจัดส่งรายได้สุทธิซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน 

(4)   การด าเนินการอื่นๆ ที่กองทุนจะตกลงเพื่อให้บีทีเอสซีสามารถ
ยังคงด าเนินกิจการและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อได้ต่อไป
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 

โดยผู้สนับสนุนมีหน้าที่ช าระต้นทุน ค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการโอนรายได้หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อหรือหุ้นบีที
เอสซีดังกล่าว 

การโอนสิทธ ิ -    บีทีเอสซีไม่อาจโอนสิทธิเรียกร้องของตน หรือโอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ 
ตามเอกสารธุรกรรม 

-    กองทุนสามารถ (ก) โอนสิทธิในการได้รับรายได้สุทธิ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน และ/หรือ (ข) โอนสิทธิสิทธิอื่นใดและหน้าที่ของตนทั้งหมด 
(แต่ไม่สามารถโอนเป็นบางส่วน) ตามเอกสารธุรกรรม (เว้นแต่สิทธิใน
การซื้อ (Right to Purchase) และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ 
(Right of First Refusal)) ให้แก่บุคคลใดๆ ได้ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการ
โอนก่อนที่บีทีเอสซีผิดนัด กองทุนไม่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องและ
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หน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนรายอื่น) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 

3.9.2 สัญญาสนับสนนุและค้ าประกนัของผู้สนับสนนุ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของรา่งสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนได้แก่  

คู่สัญญา -    บีทีเอสจี ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ค้ าประกัน 

-    กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ และ 

-   บีทีเอสซี ในฐานะผู้ขาย 

หน้าทีห่ลักของบีที
เอสจ ี

- บีทีเอสจีตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบีทีเอสซีไว้ตลอดเวลา
ตราบเท่าที่ภาระหน้าที่ตามสัญญาสนับสนุนและค้ า ประกันของ
ผู้สนับสนุนยังคงมีอยู่ และจะไม่โอนหรือก่อภาระติดพันในหุ้นบีทีเอสซี
ดังกล่าว 

-    บีทีเอสจีตกลงใหก้องทนุมีส่วนร่วมในคณะกรรมการของบีทเีอสซีดังนี ้

(ก) ให้มีการแตง่ตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงในสามของกรรมการท้ังหมด
ของบีทเีอสซจีากบุคคลท่ีกองทนุเสนอชื่อ และ 

(ข) ให้มีการแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด
ของบีทีเอสซีซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเป็นกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี 

-    บีทีเอสจีตกลงที่จะมิให้บีทีเอสซีเข้าท าธุรกรรมใดๆ ที่เป็นเร่ืองสงวนไว ้
เว้นเสียแต่ว่าคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนจาก
กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยสองท่านได้
อนุมัติให้บีทีเอสซีเข้าท าได้ และตกลงว่า ตลอดระยะเวลา ข้อบังคับของ
บีทีเอสซีจะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะที่ต้องมีคะแนนเสียง
สนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อย
หน่ึงท่าน ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ก าหนดเช่นนั้นได้ ทั้งนี้ 
หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บี
ทีเอสจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับ
เสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุน
เป็นผู้เสนอชื่อ ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
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ผู้สนับสนุน 

-  บีทีเอสจีเห็นด้วยกับข้อก าหนดและเงื่อนไขของเอกสารธุรกรรม และ
ตกลงที่จะกระท าการทุกประการที่จ าเป็นเพื่อให้บีทีเอสซีปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันทั้งหลายของตนตามเอกสารธุรกรรมทั้งนี้ ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน 

- บีทีเอสจีตกลงจ าน าหุ้นที่ตนถืออยู่ในบีทีเอสซี เพื่อเป็นประกันการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

-   บีทีเอสจีตกลงให้การค้ าประกันการปฏิบัติภาระหน้าที่ของบีทีเอสซี
ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ทั้งนี้ กองทุนจะไม่สามารถบังคับให้บีทีเอสจีช าระหนี้ตามภาระค้ า
ประกันได้โดยวิธีการอื่นใด นอกจากการบังคับเอาหุ้นบีทีเอสซีเท่านั้น
ภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น หรือสัญญาจ าน าหุ้นและเมื่อมีการโอน
หุ้นบีทีเอสซีภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น หรือสัญญาจ าน าหุ้นแล้ว บี
ทีเอสจีจะหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ของบีทีเอสจีที่เกี่ยวข้องกับการค้ า
ประกันและที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซีภายใต้สัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนทันที แต่สิทธิของกองทุนบาง
ประการ เช่น สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) และสิทธิในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน เป็นต้น ยังคงมีอยู่
ตามความของสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน และหน้าที่
บางประการของบีทีเอสจีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ า
ประกันของผู้สนับสนุนยังคงมีอยู่จนกว่าบีทีเอสซีและบีทีเอสจีจะได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันของตนภายใต้เอกสารธุรกรรมที่ตนเป็น
คู่สัญญาจนครบถ้วน หรือพ้นก าหนดเวลาอื่นตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

-    หากบีทีเอสจีมีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อบีทีเอสซีไม่ว่าภายใต้เอกสาร
ธุรกรรมหรืออื่นใด บีทีเอสจีตกลงไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ เอาจากบีที
เอสซีจนกว่าบีทีเอสจีและบีทีเอสซีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพัน
ทั้งหมดภายใต้เอกสารธุรกรรมจนครบถ้วนให้แก่กองทุนแล้ว เว้นแต่
เป็นไปตามข้อยกเว้นที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน 

- ในกรณีท่ีกองทุนอนุญาตให้บีทีเอสซีด าเนินการตามแผนการเยียวเหตุ
ผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธินั้น 
ในช่วงระหว่างเวลาที่กองทุนและบีทีเอสซีเริ่มด าเนินการปรึกษาหารือ
แผนการเยียวยาดังกล่าวจนถึงเวลาที่เหตุผิดนัดผิดสัญญาได้รับการ
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เยียวยาตามแผนท่ีกองทุนเห็นชอบจนกองทุนพอใจหรือกองทุนยกเวน้
เหตุผิดนัดผิดสัญญาดังกล่าวให้ คู่สัญญาตกลงกระท าการหรือไม่กระท า
การตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 
ซึ่งรวมถึง (ก) การท่ีบีทีเอสจีจะต้องน าเงินปันผลที่ตนเองได้รับจากการ
ถือหุ้นบีทีเอสซีมาช าระจ านวนเงินที่บีทีเอสซีค้างจ่ายและถึงก าหนด
ช าระภายใต้เอกสารธุรกรรมให้แก่กองทุน (ข) การให้สิทธิแก่กองทุน
ในการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นที่ ผู้สนับสนุนถืออยู่ในบีทีเอสซีตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 
และ (ค) การที่กองทุนจะไม่ใช้สิทธิเรียกให้บีทีเอสซีช าระหนี้ตาม
จ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
หรือ เรียกให้ผู้สนับสนุนปฏิบัติตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน หรือ ใช้สิทธิอื่นใดที่กองทุนมีส าหรับกรณีเกิดเหตุผิดนัดผิด
สัญญาดังกล่าว 

- ในกรณีท่ีบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ก าหนด
ไว้ให้ต้องปฏิบัติภายหลังกองทุนอนุมัติให้มีการด าเนินการตามแผนการ
เยียวยา กรณีดังกล่าวจะถือเป็นเหตุผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซ่ึงกองทุนมีสิทธิใช้สิทธิที่ตนมีตามเอกสาร
ธุรกรรมได้ทุกประการ 

- หากกองทุนซื้อหุ้นบีทีเอสซีจากบีทีเอสจีตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 
หรือเข้าเป็นเจ้าของหุ้นบีทีเอสซีจากการบังคับสิทธิตามสัญญาจ าน าหุ้น 
กองทุนตกลงทีจ่ะด าเนินการบางประการ เช่น 

(1) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะด าเนินการให้บีทีเอสซีแยกรายได้ของ
บีทีเอสซีที่เกิดจากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ ออกจากกระแสเงินสด
ของบีทีเอสซีและโอนรายได้จากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อดังกล่าว
ให้แก่ผู้สนับสนุน หรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนด  

(5) เมื่อผู้สนับสนุนร้องขอ จะโอนทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภท
ซึ่งยังคงอยู่กับบีที เอสซีให้แก่ ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่
ผู้สนับสนุนจะก าหนด 

(3) หลังจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน หากกองทุนยังคงถือ
หุ้นบีที เอสซีที่รับโอนมาจากบีทีเอสจีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
กองทุนจะต้องโอนหุ้นดังกล่าวกลับไปยัง ผู้สนับสนุนหรือบุคคล
ใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน และในกรณีท่ีบีทีเอสซียัง
จัดส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสญัญา
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ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิก่อนที่กองทุนจะโอนหุ้นดังกล่าว
ให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนดดังกล่าว 
ผู้สนับสนุนจะต้องเข้าท าสัญญากับกองทุน (ในรูปแบบที่
กองทุนพอใจ โดยสมเหตุสมผล) ว่าผู้สนับสนุนจะด าเนินการให้
บีทีเอสซีจัดส่งรายได้สุทธิซึ่งยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญาซื้อ

และโอนสิทธิรายได้สุทธิให้แก่กองทุน 

(4) การด าเนินการอื่นๆ ที่กองทุนจะตกลงเพื่อให้บีทีเอสซีสามารถ
ยังคงด าเนินกิจการและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อได้ต่อไป
อย่างเหมาะสมทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุน
และค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

(2) โดยผู้สนับสนุนมีหน้าที่ช าระต้นทุน ค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากการโอนรายได้หรือทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อหรือหุ้นบีที
เอสซีดังกล่าว 

สิทธทิี่จะซื้อ 
(Right to 
Purchase) และ
สิทธิในการ
ปฏิเสธเปน็ราย
แรกที่จะซื้อ (Right 
of first refusal) 

บีทีเอสจีตกลงให้สิทธิโดยเพิกถอนมิได้ แก่กองทุนดังนี ้

- (ก) สิทธิของกองทุนในการซื้อ(Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนของบีทีเอสจีหรือ 
บริษัทในเครือของบีทีเอสจีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดและ
(ข) ในกรณีที่บีทีเอสจีหรือ บริษัทในเครือของบีทีเอสจี(แล้วแต่กรณี) 
ได้รับข้อเสนอจากบุคคลภายนอก สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ
(Right of First Refusal)รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์
ผลประโยชน์และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยัง
ไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่แล้วเสร็จทีบ่ีทีเอสจี และ/หรือ บริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการหรือจะด าเนินการโครงการ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดโดยโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จ ให้หมายความ
รวมถึงสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และ สัญญา
ที่ได้ต่ออายุสัญญาสัมปทานใดๆ (ถ้ามี) ที่อาจโอนมายังบีทีเอสจี ด้วย 

- ส าหรับกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการซื้อ(Right to Purchase)ราคาซื้อ
ขายรายได้สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์และ/หรือ การ
ลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดนั้นต้องมีการเจรจาตกลง
กันโดยสุจริตระหว่างกองทุนและบีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของบี
ทีเอสจี หากตกลงราคาซื้อขายไม่ได้ ให้คู่ สัญญาร่วมกันแต่งตั้ง ผู้
ประเมินค่าเพื่อประเมินมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวและปฏิบัติตาม
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ขั้นตอนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุนทั้งนี้ ในกรณีท่ีราคาซื้อขายตามที่ผู้ประเมินค่าประเมินได้ ให้
อัตราผลตอบแทนต่อปีที่บีทีเอสจีหรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี
(แล้วแต่กรณี) ควรจะได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาครบก าหนด 10 ปีตามที่ประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (หรือองค์กรอื่นที่เทียบเท่า) ณ หรือ ใน
เวลาใกล้เคียงกับวันค านวณราคาซื้อขาย บวกด้วย ร้อยละ 3(“อัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ า”) กองทุนมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้าที่) ที่จะซื้อรายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวจากบีทีเอสจีหรือบริษัท
ในเครือของบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี)ในราคาที่ให้อัตราผลตอบแทนขั้น
ต่ าทั้งนี้ การค านวณอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ประเมินค่าได้ก าหนดราคาซื้อขายของรายได้ 
สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าว กองทุนและบีทีเอสจี
และ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีจะแจ้งต่อกันให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าประสงค์จะท าการซื้อขายรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่ เกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวระหว่างกันหรือไม่ หากในเวลา 30 วัน
ดังกล่าว บีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อกองทุนว่าบีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจีประสงค์จะ
เจรจากับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อเสนอขายรายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกบีทีเอสจี
และ/หรือบริษัทในเครือของบีที เอสจีอาจด าเนินการเจรจากับ
บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระนั้นได้ภายใน 60 วันหลังจากผู้ประเมินค่า
ก าหนดราคาซื้อขายทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าว เพื่อ
เสนอขายทรัพย์ สินโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวให้แก่
บุคคลภายนอกนั้นในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินค่าได้ 
โดยหากภายในระยะเวลา 60 วันดังกล่าวบีทีเอสจีและ/หรือบริษัทใน
เครือของบีทีเอสจีได้รับข้อเสนอที่แน่นอนจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
ว่าจะซื้อรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือ
การลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวในราคาที่สูง
กว่าราคาประเมินของผู้ประเมินค่า บีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของ
บีที เอสจีจะต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึงข้อเสนอที่แน่นอนของ
บุคคลภายนอกดังกล่าวและให้สิทธิกองทุนในการซื้อรายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวในราคาเดียวกัน ทั้งนี้  หาก
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กองทุนปฏิเสธที่จะใช้สิทธิซื้อดังกล่าว บีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือ
ของบีทีเอสจีจะต้องขายรายได้  สิทธิ  สิทธิประโยชน์  กรรมสิทธิ์ 
ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด
ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกที่มาเสนอซื้อนั้นภายใต้ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของข้อเสนอที่แน่นอนของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 150 วันนับจากวันที่บีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของบีที
เอสจีได้รับค าปฏิเสธจากกองทุน หากการขายไม่เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 150 วันดังกล่าวหรือบีทีเอสจีและ/หรือบริษัทในเครือของบีที
เอสจีไม่แจ้งข้อเสนอที่แน่นอนของบุคคลภายนอกให้กองทุนทราบ
ภายใน 60 วันหลังจากผู้ประเมินค่าก าหนดราคาซื้อขายรายได้ สิทธิ 
สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวกองทุนจะมีสิทธิซื้อรายได้ สิทธิ 
สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนที่เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดดังกล่าวในราคาซื้อขายตามที่ผู้ประเมินค่า
ประเมินได้ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ให้อัตราผลตอบแทนกับบีทีเอสจีหรือ
บริษัทในเครือของบีที เอสจี  ( แ ล้วแต่กรณี )  ไม่ต่ ากว่ าอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ า 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิในการซื้อหรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ 
และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

- ส าหรับกรณีที่กองทุนใช้สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right 
of First Refusal) ราคาซื้อขายของรายได้สิทธิ สิทธิประโยชน์ กรรมสิทธิ์ 
ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยัง
ไม่ได้เริ่มด าเนินการ และ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสจีหรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
(แล้วแต่กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือด าเนินการหรือจะ
ด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟฟ้าที่
ก าหนดที่กองทุนจะซื้อ จะต้องเท่ากับราคาที่บุคคลภายนอกเสนอซื้อ
จากบีทีเอสจีและ/หรือ บริษัทในเครือของบีทีเอสจี 

ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กองทุนสามารถใช้สิทธใินการซื้อ(Right to Purchase)
และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรก(Right of First Refusal)ดังกล่าว
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนคือ50 
ปี นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นทั้งนี้ หากเกิดกรณีผิดนัดตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิขึ้นและกองทุนได้มีจดหมายเรียก
ให้ช าระหนี้กรณีมีเหตุผิดนัดตามสัญญากองทุนจะไม่มีสิทธิในการ
ปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ(Right of First Refusal)ในรายได้ สิทธิ สิทธิ
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ประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ /หรือการลงทุนที่ เกี่ยวกับ
โครงการใดๆ ที่บีทีเอสจี และ/หรือ บริษัทในเครือของบีทีเอสจี ได้เข้า
ท า ได้มา หรือเข้าลงทุนภายหลังจากที่กองทุนได้มีจดหมายเรียกให้
ช าระหนี้กรณีมีเหตุผิดนัดตามสัญญาดังกล่าว เว้นแต่รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ กรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ และ /หรือการลงทุนที่ เกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนดซึ่งกองทุนสามารถใช้สิทธิในการซื้อ 
(Right to Purchase) และ/หรือ สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ
(Right of First Refusal) จนกว่าจะสิ้นก าหนดระยะเวลา 50 ปีข้างต้น 

สิทธขิองบทีีเอสจี
ในการซื้อหุน้บีที
เอสซ ี

ในกรณีท่ี  

(ก)  กองทุนใช้สิทธิซื้อหุ้นที่บีทีเอสจีถืออยู่ในบีทีเอสซีตามสัญญาจะซื้อ
จะขายหุ้น และกองทุนประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ 
ที่มายื่นข้อเสนอซื้อให้แก่กองทุน หรือ  

(ข)  กองทุนไม่ซื้อหุ้นทีบ่ีทีเอสจีถืออยู่ในบีทีเอสซีตามสัญญาจะซือ้จะขาย
หุ้นด้วยตนเองแต่ประสงค์จะขายหุ้นนั้นให้แก่บุคคลภายนอกที่เป็น
อิสระ (นอกเหนือจากบริษัทในเครือของกองทุน) โดยก าหนดให้
บุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นคนรับโอนหุ้นจากบีทีเอสจีตามสัญญาจะ
ซื้อจะขายหุ้น  

ในกรณีดังกล่าว กองทุนตกลงที่จะให้สิทธแิก่บีทีเอสจีในการปฏิเสธเป็นราย
แรก (Right of First Refusal) ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาเท่ากับข้อเสนอที่
กองทุนได้รับ (กรณี (ก)) หรือช าระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่กองทุนเท่ากับ
ราคาที่บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเสนอให้แก่กองทุน (กรณี (ข)) ภายใต้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายหรือโอนอันเป็นสาระส าคัญที่
ไม่ให้สิทธิแก่ผู้เสนอซื้อหรือบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระนั้นดีไปกว่าที่เสนอ
ให้แก่บีทีเอสจี โดยกองทุนจะมีหนังสือแจ้งไปยังบีทีเอสจีโดยระบุชื่อของผู้
ที่มาเสนอซื้อจากกองทุนหรือบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระที่บีทีเอสจีประสงค์
จะขายหุ้นให้ (แล้วแต่กรณี)  ราคาเสนอซื้อ และข้อก าหนดและเงื่อนไขอื่นที่
เป็นสาระส าคัญของข้อเสนอในการซื้อนั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นจากกองทุน 
(กรณี (ก)) หรือช าระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวให้แก่กองทุน (กรณี (ข))  บีทีเอสจี
ต้องด าเนินการตามวิธีการและภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุน
และค้ าประกันของผู้สนับสนุน ในกรณีที่บีทีเอสจีไม่แสดงความประสงค์ซื้อ
หุ้นจากกองทุนหรือช าระค่าซื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือไม่ท าการซื้อหุ้นดังกล่าวจากกองทุนหรือช าระค่าซื้อหุ้นให้แก่กองทุน 
(แล้วแต่กรณี) ให้เสร็จส้ินภายในเวลาที่ก าหนด กองทุนมีสิทธิขายหุ้น
ดังกล่าวให้บุคคลที่มาเสนอซื้อจากกองทุนหรือบุคคลอื่นในราคาที่เท่ากับ
หรือสูงกว่าราคาที่ให้สิทธิแก่บีทีเอสจีดังกล่าว หรือด าเนินการให้มีการโอน
หุ้นไปยังบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (แล้วแต่กรณี) ได้  ภายใต้ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการซื้อขายหรือโอนอันเป็นสาระส าคัญที่ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ
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หรือบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระน้ันดีไปกว่าที่เสนอให้แก่บีทีเอสจี  

ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีที่บุคคลที่กองทุนก าหนดให้เป็นผู้รับโอนหุ้น
จากบีทีเอสจีตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นนั้นเป็นบริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
การโอนหุ้นให้แก่บริษัทในเครือของบีทีเอสจีดังกล่าวสามารถกระท าได้โดย
กองทุนไม่ต้องให้สิทธิแก่บีทีเอสจีในการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First 
Refusal) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อบริษัทในเครือของบีที
เอสจีเข้ามาเป็นเจ้าของหุ้นตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นแล้ว กองทุนจะ
ด าเนินการให้บริษัทในเครือดังกล่าวท าความตกลงเป็นหนังสือไปยังบีทเีอสจี
ว่าจะให้สิทธิแก่บีทีเอสจีในการปฏิเสธเป็นรายแรก (Right of First Refusal) 
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนนุ 

ข้อตกลงที่จะไม่
ขายหน่วยลงทนุ 

บีทีเอสจีตกลงที่จะไม่ขาย โอน หรือจ าหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งหน่วย
ลงทุนที่บีทีเอสจีจะจองซื้อในจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหน่วย
ลงทุนทั้งหมด เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นเว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองทุน 

ข้อตกลงว่าจะไม่
กระท าการ 
(Negative 
Undertakings) 

ตัวอย่างของกิจกรรมที่บีทีเอสจีห้ามกระท า เช่น การควบรวมกิจการ  การ
อนุญาตให้บีทีเอสซีออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่บุคคลใดที่เป็น
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีในบีทีเอสซีลดลงการอนุญาตให้บีทีเอ
สซีลดทุน (เว้นแต่เป็นการลดทุนของบีทีเอสซีเพื่อการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้น  และการลดทุนนั้นไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซีต่ ากว่า
3,000,000,000บาท และไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีลดลง) และ
การอนุญาตให้บีที เอสซี เป ล่ียนบุคคลที่ ด า ร งต า แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร (Chief Executive Officer)ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน 
(Chief Financial Officer) หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ 
(Chief Operating Offiicer) ของบีทีเอสซีเป็นต้น  

การโอนสิทธ ิ -    บีทีเอสจีและบีทีเอสซีไม่อาจโอนสิทธิเรียกร้องของตน หรือโอนสิทธิและ
หน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนเว้นแต่
ได้รับความยินยอมจากกองทุน 

-   กองทุนสามารถโอนสิทธิเรียกร้อง หรือโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของตน
ทั้งหมด (แต่ไม่สามารถโอนเป็นบางส่วน) ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ า
ประกันของผู้สนับสนุน (เว้นแต่สิทธิในการซื้อ (Right to Purchase) และ
สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal)) ให้แก่
บุคคลทีก่องทุนโอนสิทธิให้ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
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ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ า
ประกันของผู้สนับสนุน 

 

3.9.1 สัญญาจ าน าหุ้น 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของรา่งสัญญาจ าน าหุ้นได้แก่  

คู่สัญญา -   บีทีเอสจี ในฐานะผู้จ าน า และ 

-   กองทุน ในฐานะผู้รับจ าน า 

สิทธหิน้าทีห่ลัก
ของบทีีเอสจ ี

-   บีทีเอสจีตกลงจ าน าหุ้นที่ตนถือในบีทีเอสซีให้แก่กองทุน เพื่อเป็น
ประกันการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน 

- บีทีเอสจีจะจัดให้บีทเีอสซีบันทกึการจ าน าหุ้นไว้ในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น
ด้วย 

- บีทีเอสจีตกลงว่าถ้าไม่ว่าในเวลาใดๆ บีทีเอสจีได้หุ้นในบีทีเอสซีมา
เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซี บีที
เอสจีจะจ าน าหุ้นเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่กองทุน ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นบีทีเอสซี
ทีบ่ีทีเอสจีถืออยู่ได้น ามาจ าน าและส่งมอบไว้ให้แก่กองทุน 

- บีทีเอสจีเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงและได้รับเงินปันผลที่ได้จากหุ้นนั้นก่อนที่
กองทุนจะบังคับจ าน าหุ้นและมีหนังสือแจ้งไปยังบีทีเอสซีและบีทีเอสจี
ในกรณีผิดนัดผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

สิทธหิลักของ
กองทุน 

กองทุนอาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ระหว่างหนี้ที่บีทีเอสจีมีต่อกองทุนตาม
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนและเอกสารธุรกรรมอื่นที่
บีทีเอสจีเป็นคู่ สัญญากับหนี้ที่กองทุนเป็นหนี้ต่อบีทีเอสจีก็ได้ โดยไม่
ค านึงถึงสถานท่ีช าระเงิน 

การบังคับจ าน า บีทีเอสจี และกองทุนตกลงก าหนดเงื่อนไขในการขายทอดตลาดหุ้นนั้น ให้
บุคคลภายนอกที่ชนะการประมูลจะต้องเข้าท าสัญญาที่มีรูปแบบ และเนื้อหา
เหมือนกับสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน 

การโอนสิทธ ิ -   บีทีเอสจีไม่อาจโอนสิทธิเรียกร้องของตน หรือโอนสิทธิและหน้าที่ใดๆ 
ตามสัญญาจ าน าหุ้นเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากกองทุน 
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-  กองทุนสามารถโอนสิทธิเรียกร้อง หรือโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ใดๆ ของ
ตนทั้งหมด (แต่ไม่สามารถโอนเป็นบางส่วน) ตามสัญญาจ าน าหุ้นให้แก่
บุคคลทีก่องทุนโอนสิทธิให้ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ าน าหุ้น 

3.9.4 สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น  

ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นได้แก่ 

คู่สัญญา -   บีทีเอสจี ในฐานะผู้ขาย 

-   บีทีเอสซีในฐานะบริษัท 

-   กองทุน ในฐานะผู้ซื้อ และ 

-   ผู้ดูแลผลประโยชน์ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ 

สิทธหิน้าทีห่ลักของบีที
เอสจ ี

-   บีทีเอสจีตกลงขายหุ้นท่ีตนถืออยู่ในบีทีเอสซีให้แก่กองทุน และ
กองทุนตกลงซื้อหุ้นจากบีทีเอสจีเมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและกองทุนได้ส่ง
หนังสือให้แก่บีทีเอสจีเพือ่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าว 

- บีทีเอสจีตกลงแต่งตั้งและมอบอ านาจโดยเพิกถอนมิได้ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และ/หรือผู้รับโอนสิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ท าการโอนหุ้นน้ันให้แก่กองทุน 

- บีทีเอสจีตกลงว่ากองทุนอาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ราคาซื้อหุ้น
กับภาระผูกพันซึ่งบีทีเอสจีมีอยู่ตามสัญญาสนับสนุนและ 
ค้ าประกันของผู้สนับสนุนได้ ทั้งนี้ บีทีเอสจีตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
ใหก้องทุนต้องช าระราคาซื้อหุ้นเป็นเงิน 

- บีทีเอสซีตกลงกระท าการทั้งหมดเพื่อให้มีการโอนหุ้นให้แก่
กองทุน รวมถึงการจัดให้บีทีเอสซีบันทึกการโอนหุ้นดังกล่าวไว้
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

สิทธิและหน้าที่หลักของ
กองทุน 

- กองทุนมีสิทธิซื้อหุ้นจากบทีีเอสจีเมื่อเกิดเหตุผิดนัดผิดสัญญา
ตามสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธ ิ

- ราคาค่าซื้อหุ้นดังกล่าวจะได้มีการก าหนดขึ้นตามวิธีการท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 
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- กองทุนอาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ระหว่างหนี้ที่บีทีเอสจีมีต่อ
กองทุนตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนและ
เอกสารธุรกรรมอื่นที่บีทีเอสจีเป็นคู่สัญญากับหนี้ที่กองทุน
เป็นหนี้ต่อบีทีเอสจีก็ได้ โดยไม่ค านึงถึงสถานที่ช าระเงิน ทั้งนี้ 
บีทีเอสจีตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้กองทุนต้องช าระราคาซื้อหุ้น
เป็นเงิน 

การโอนสิทธ ิ -   บีทีเอสจีไม่อาจโอนสิทธิเรียกร้องของตน หรือโอนสิทธิและหน้าที่
ใดๆ ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นเว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก
กองทุน 

- กองทุนสามารถโอนสิทธิเรียกร้อง หรือโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่
ใดๆ ของตนทั้งหมด (แต่ไม่สามารถโอนเป็นบางส่วน) ตาม
สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นให้แก่บุคคลที่กองทุนโอนสิทธิให้ภายใต้
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 

-   ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถโอนสิทธิเรียกร้อง หรือโอนสิทธิและ/
หรือหน้าที่ใดๆ ของตน ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นให้แก่บุคคล
ใดๆ ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะ
ขายหุ้น 

3.9.5 การสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย 

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ จะมีการระบุชื่อของกองทุนเป็นผู้เอาประกัน
ร่วมและผู้รับประโยชน์ร่วมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่บีทีเอสซีมีอยู่  

ในการน้ี บีทีเอสซีจะส่งค าบอกกล่าวไปยังบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ท าการ
ซื้อขายเสร็จสิ้น  เพื่อให้มีการสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้กองทุน เข้าเป็น 
ผู้เอาประกันร่วมและผู้รับผลประโยชน์ร่วมในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องที่บีทีเอสซีท าไว้ 

ค าบอกกล่าวนั้นจะส่งให้บริษัทประกันภัยส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับท่ีบีทีเอสซีท าไว้ 

3.9.1 หนังสือบอกกล่าวไปยัง กทม. 

บีทีเอสซีและบริษัทจัดการได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังกทม.สองฉบับเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 5222 
กล่าวคือ 

1. ฉบับที่ 1 เพื่อแจ้งให้กทม. ทราบเกี่ยวกับการท าธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิให้แก่กองทุน 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 141 
 

5. ฉบับที่ 5 เพื่อแจ้งให้ กทม. ทราบว่ากองทุนเป็นตัวแทนของกลุ่มเจ้าหนี้ของบีทีเอสซีเพื่อให้
กองทุนสามารถใช้สิทธิในการจัดหาบุคคลใดๆ มารับโอนสิทธิและหน้าที่ของบีทีเอสซีตาม
สัญญาสัมปทานตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานได้ในกรณีที่กทม.มีเจตนา
จะบอกเลิกสัญญาสัมปทาน กล่าวคือในกรณีที่บีทีเอสซีไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม
สัญญาสัมปทานและท าให้กทม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานกองทุนจะมีสิทธิจัดหา
ผู้ด าเนินการรายใหม่ภายในก าหนดเวลาที่ กทม. ก าหนด ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่น้อย
กว่า 6 เดือนเพื่อเข้าด าเนินงานและบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักแทน ในกรณีนี้  สิทธิและหน้าที่ของบีทีเอสซีตามสัญญาสัมปทานจะโอนไปยัง
ผู้ด าเนินการรายใหม่ที่แต่งตั้งโดยกองทุน โดยกทม. จะไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานใน
กรณีดังกล่าว  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 5226 กทม. ได้มีหนังสือไปยังบีทีเอสซีเพื่อรับทราบหนังสือบอกกล่าว
ไปยังกทม.ทั้งสองฉบับข้างต้นแล้ว 

3.9.1 สัญญาโอนสิทธิในบัญชีค่าใช้จ่าย O&M อย่างมีเงื่อนไข 

สัญญาโอนสิทธิในบัญชีค่าใช้จ่ายO&M ของบีทีเอสซีที่เปิดและรักษากับธนาคารเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย 
O&M ประมาณการรายวันที่บีทีเอสซีหักออกจากรายได้ก่อนน าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุนโดยการ
โอนสิทธิในบัญชีดังกล่าวให้แก่กองทุนจะมีผลต่อเมื่อบีทีเอสซีผิดนัดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ 

1.1.1 ค าตกลงยอมรับของบีเอสเอส 

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จ ากัดหรือ บีเอสเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามสัญญา BSSส าหรับ
การให้บริการบัตรสมาร์ทการ์ดที่เข้าท าไว้กับบีทีเอสซีจะต้องเข้าท าหนังสือรับทราบถึงสิทธิของกองทนุใน
รายได้ค่าโดยสารสุทธิ และยอมรับที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนกองทุนในการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิรวมทั้งจะน าส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่ได้รับให้แก่กองทุนโดยผ่านบีทีเอสซี หรือในกรณีที่บีที
เอสซีไม่สามารถส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนได้ตามปกติ (เช่น กรณีล้มละลาย) บีเอสเอส
จะนาส่งรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่กองทุนโดยตรง โดยเป็นค าตกลงยอมรับในรูปแบบและเนื้อหาที่
กองทุนพอใจ 

4. นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิทีก่องทุนจะลงทนุ 

4.1 ข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานเฉพาะธุรกิจ 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลทางการเงินเฉพาะธุรกิจตามที่จะได้กล่าวต่อไปนี้  ควบคู่กับงบการเงินเฉพาะธุรกิจ
รถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันท่ี และส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และวันท่ี 31 
มีนาคม  2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันที่ และ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดย
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ผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอไว้ในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี้ และควรพิจารณาหัวข้อ “ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน” เพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้น าข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทยโดยสรุปมาจากงบการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันท่ี และส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
2553 วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันที่ และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดท าและน าเสนอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติในการรายงานของไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายไทยก าหนด 

งบการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันที่ และส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 วันที่ 31 
มีนาคม 2554 และวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท 
ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด ส่วนงบการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ณ วันที่ และส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ได้รับการ
สอบทานจากบริษัท ส านักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จ ากัด  ซึ่งมิได้ให้ความเห็นการตรวจสอบส าหรับงบการเงินดังกล่าว 
ดังนั้น ผลการด าเนินการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่ควรถูกพิจารณาเป็นตัวชี้วัดถึงผล
การด าเนินการจริงของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2556 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

  ปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
  2553  2554  2555   2554  2555  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็:  (ล้านบาท)   
  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  

รายได ้             
รายได้ค่าโดยสาร ............................................................   3,484.6  3,544.8  4,296.8   3,119.9  3,633.0  
รายได้อื่น .......................................................................   —  0.1  1.9   0.0  3.6  

รายได้รวม ............................................................   3,484.6  3,544.9  4,298.7   3,119.9  3,636.6  
             
ค่าใช้จ่าย             

ต้นทุนค่าโดยสาร ............................................................   2,064.3  1,997.9  2,231.8   1,642.3  1,859.0  
ค่าใช้จ่ายในการขาย .......................................................   51.7  67.8  60.1   48.2  55.1  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ...................................................   467.9  455.7  357.0   563.9  317.5  

ค่าใช้จ่ายรวม ........................................................   2,583.9  2,521.4  2,648.9   1,924.4  2,231.6  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและก าไรจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีตามแผนฟื้นฟกูิจการ/ ก าไรกอ่นค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล ........................................   900.7  1,023.5  1,649.8   1,165.5  1,405.0  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ...............................................................   (460.3)  (744.7)  (812.3)   (607.9)  (560.1)  
ก าไรก่อนก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟื้นฟู
กิจการ/ ก าไรก่อนภาษเีงินได้นิติบุคคล .......................................   440.4  278.8  837.5   557.6  844.9  
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟืน้ฟูกิจการ ...................   4,528.0  —  —   —  —  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  —  —  —   —  (17.3)  
ก าไรส าหรับป/ีงวด ...................................................................   4,968.4  278.8  837.5   557.6  827.6  
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  

 
 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 

ณ วันท่ี 11 
ธันวาคม 

  2553  2554  2555   2555  
งบแสดงฐานะการเงิน:  (ล้านบาท)  

 
 

(ตรวจสอบแล้ว) 
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ)  

สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ..................................................................................................   1,330.7  360.2  67.8   475.2  
เงินลงทุนระยะสั้น – เงินฝากสถาบันการเงนิ  10.1  —  —   —  
ลูกหน้ีอื่น  0.6  1.1  1.4   5.9  

อะไหล่ส้ินเปลือง ............................................................................................................................   33.0  33.9  78.9   80.0  
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า ....................................................................................................................   35.3  38.2  45.4   21.4  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  4.1  11.1  9.4   15.7  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ..............................................................................................................   1,413.8  444.5  202.9   592.2  

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ าประกัน ........................................................................................   253.9  —  —   —  
เงินลงทุนระยะยาว  —  —  —   100.0  
ต้นทุนโครงการ ..............................................................................................................................   43,333.7  43,896.2  42,976.8   42,023.7  
อะไหล่เปลี่ยนแทน  23.6  25.9  81.5   85.5  
อะไหล ่– สัญญาซ่อมบ ารุง .............................................................................................................   292.8  292.8  292.8   292.8  
อุปกรณ ์........................................................................................................................................   105.3  118.6  88.9   77.1  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  10.5  7.5  9.0   15.1  
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซ้ือสินทรัพย ์  251.9  73.9  52.7   15.0  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14.0  13.6  37.4   56.4  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ..........................................................................................................   44,585.4  44,455.2  43,511.8   42,626.3  
รวมสินทรัพย ์............................................................................................................................   45,999.2  44,899.7  43,714.7   43,218.5  

หน้ีสิน           
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ............................................................................................................   187.5  187.0  135.2   279.3  
ค่าโดยสารรับล่วงหน้า ....................................................................................................................   115.8  110.4   144.8   103.7  
หุ้นกู้ระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ....................................................................................   —  —  2,495.8   2,494.9  
เงินประกันผลงานค้างจ่าย  131.5  139.3  148.8   147.3  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน ..................................................................................................................   567.4   600.7   3,265.9    3,189.6  

หุ้นกู้ระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงป ี.............................................................   11,873.6   11,906.6   9,443.8    6,966.1  
ส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ....................................................   253.4   277.6   311.3    329.2  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน ..............................................................................................................   12,127.3   12,184.4   9,755.2    7,295.3  
รวมหน้ีสิน ................................................................................................................................   12,694.7   12,785.1   13,021.1    10,484.9  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ............................................................................................................................   33,304.5  32,114.6  30,693.6   32,733.6  
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งบกระแสเงินสด 
 

 ปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 
  2553  2554  2555   2554  2555  
งบกระแสเงินสด:  (ล้านบาท)  
  (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน ............................   1,410.2  1,312.6  2,058.7   1,488.1  1,843.3  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)  กิจกรรมลงทุน ..................................   (824.2)  (811.2)  (92.4)   (90.4)  (148.0)  
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)  กิจกรรมจัดหาเงิน .............................   (3,169.2)  (1,471.9)  (2,258.7)   (1,491.3)  (1,287.9)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี ................................   1,330.7  360.2  67.8   266.5  475.2  

ข้อมูลทำงกำรเงนิที่มิได้เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 ปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 
 2553 2554 2555 2554 2555 
 (ล้านบาท เว้นแต่ร้อยละ) 
EBITDA ท่ีปรับปรุงแล้ว (1)(2)  ....................................................  1,911.9 5,052.1 5,902.0 5,074.4 5,431.4 
EBITDA margin ท่ีปรับปรงุแล้ว (3)(4) .........................................  54.9% 27.1% 67.6% 66.2% 66.9% 
EBIT (2)(4) ................................................................................  5,428.7 1,023.5 1,649.8 1,162.2 1,402.0 
EBIT ท่ีปรับปรงุแล้ว (2)(4)  ..........................................................  900.7 1,023.5 1,649.8 1,162.2 1,402.0 
EBIT margin ท่ีปรับปรุงแล้ว (3)(4) ..............................................  25.8% 28.9% 38.4% 37.4% 38.6% 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน(2) 965.0 1,072.3 94.4 90.2 21.6 
รายได้ค่าโดยสารสุทธิ(6) 949.9 949.7 2,808.7 1,983.9 2,376.2 

(1) แสดงถึงข้อมูลก าไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี ภายหลังการเพ่ิมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และเงินส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออก
จากงานและหักก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการค านวณ EBITDA หลายวิธีการน าเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนอาจ
ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับ EBITDA ที่บริษัทอื่นน าเสนอได้ 

(2) EBIT แสดงถึงข้อมูลก าไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี และ EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว แสดงถึงข้อมูล EBIT ก่อนก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งนี้ 
เนื่องจากมีการค านวณ EBIT หลายวิธี การน าเสนอ EBIT และ EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว แล้วแต่กรณี ของกองทุนอาจไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับ EBIT ที่บริษัทอื่น
น าเสนอได้ 

(3) EBIT margin ที่ปรับปรุงแล้ว แสดงถึงข้อมูล EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว หารด้วยรายได้ และ EBITDA margin ที่ปรับปรุงแล้ว แสดงถึงข้อมูล EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หารด้วย
รายได้ 

(4) EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว EBIT margins ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว หรือ EBITDA margins ที่ปรับปรุงแล้ว มิใช่ตัวชี้วัดมาตรฐาน หรือการชี้วัดผล
ประกอบการทางการเงินหรือสภาพคล่องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US 
GAAP) และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นตัวชี้วัดที่ใช้แทนข้อมูลก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ข้อมูลก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ หรือตัวชี้วัดผลการ
ประกอบการอื่นๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (Thai GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) หรือใช้แทน
ข้อมูลกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ทั้งนี้ EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว EBIT margins ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA margins ที่ปรับปรุง
แล้ว เป็นเพียงตัวชี้วัดเสริมส าหรับแสดงผลประกอบการของบีทีเอสซี ซึ่งมิได้ถูกบังคับให้ต้องมีหรือแสดงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  (Thai GAAP) 
หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) แต่อย่างใด โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 4.5 “ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงาน - ข้อมูลทางการเงินที่มิได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป” 

(2) แสดงถึงต้นทุนโครงการที่เพิ่มข้ึน เงินซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และเงินซื้ออุปกรณ์ 

(6) แสดงถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (ไม่รวมรายได้อื่น (1.9 ล้านบาท ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 3.6 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555)) หลังหักค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน  
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ข้อมูลกำรด ำเนินงำนเฉพำะส่วน 

ตารางดังต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลการด าเนินงานของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

 
ปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

งวดเก้าดือนสิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 

 2553 2554 2555 2554 2555 
  

ผู้โดยสาร:      
จ านวนผู้โดยสาร (พันคน) (1) 144,474 145,189(4) 176,044 128,010  146,297  
จ านวนวัน 365 357(4) 366 275 275 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน (1) 395,820 406,693(4) 480,995 465,490 531,988 
จ านวนวันท างาน 244 238(4) 245 178 174 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวันท างาน(1)(2) 451,300 464,475(4) 541,637 528,582 597,341 
      
ค่าโดยสาร (บาท):      
เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรียกเก็บได้ต่ าสุด 12 12 18.79(5) 12 18.79 
เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดท่ีอาจเรียกเก็บได้สูงสุด 40 40 26.36(6) 40 26.36 
อัตราค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ต่ าสุด 12 12 12 12 12 
อัตราค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้สูงสุด 40 40 40 40 40 
รายได้ค่าโดยสารโดยเฉล่ียต่อผู้โดยสาร 1 คน 54.15 54.45 54.41 24.37 24.83 
      

ประเภทตั๋วโดยสาร (ร้อยละของรายได้ค่าโดยสาร):      
บัตรประเภทเท่ียวเดียว 49.7% 49.2% 46.2% 21.0% 49.8%  
บัตรประเภทเติมเงิน 16.3% 16.4% 15.3% 12.5% 16.3% 
บัตรประเภท 30 วัน (ส าหรับผู้ใหญ่) 26.3% 26.7% 29.1% 56.4% 26.0%  
บัตรประเภท 30 วัน (ส าหรับนักศึกษา) 6.1% 6.5% 8.4% 6.5% 6.4% 
บัตรประเภท 1 วัน 1.6% 1.2% 1.0% 1.5% 1.5% 

 รวม 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) ไม่รวมจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 1 หรือส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

(2) ค านวณโดยน าจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงวันท างานหารด้วยจ านวนวันท างาน 

(3) ในปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 5243 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้บริการเพียงแค่ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 5245 ถึง 31 มีนาคม 5243 

(4) ไม่รวมระยะเวลา 8 วันที่ไม่เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ระหว่างเหตุชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรง
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่รวม 19 วันที่ให้บริการในช่วงเวลาจ ากัด 

(2) เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ต่ าสุดเท่ากับ 12 บาท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 5224 ถึงวันที่ 31 มกราคม 5222 และเท่ากับ 18.79 บาท ในช่วงตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 5222 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 5222 

(6) เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้สูงสุดเท่ากับ 40 บาท ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 5224 ถึงวันที่ 31 มกราคม 5222 และเท่ากับ 26.36 บาท ในช่วงตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 5222 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 5222 
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4.2  ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลในส่วนน้ีจะแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล (ก) งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 2553 วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ 
(ข) งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยรายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
ส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี้ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลดังกล่าวประกอบกับข้อมูลในส่วนน้ี ทั้งนี้ งบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักตามที่ปรากฏในส่วนนี้ได้จัดเตรียมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

เกณฑ์ในการจัดท า 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักของบีทีเอสซี น าเสนอเฉพาะฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เท่านั้น แต่ไม่แสดงถึงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของธุรกิจอื่นของบีทีเอสซี ซึ่งรวมถึงการด าเนินการในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 1 และ
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ธุรกิจส่ือโฆษณาซึ่งด าเนินงานโดย วี จี ไอ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบีทีเอสซี ธุรกิจโรงแรมของบริษัท กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (ซึ่งบีทีเอส
ซีขายไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555) และธุรกิจบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งด าเนินงานโดย บีเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบีทีเอสซี ดังนั้น ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน จะวิเคราะห์ข้อมูลฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักเท่านั้น 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักของบีทีเอสซีได้รับการจัดเตรียมมาจากรายการทางบัญชีของบี
ทีเอสซี ซึ่งรายการทางบัญชีบางรายการถูกบันทึกไว้โดยมิได้แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดเตรียมงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งสมมติฐานและปันส่วนจ านวนเงินตามที่
ปรากฏในงบการเงินของบีทีเอสซี  โดยสมมติฐานและการปันส่วนท่ีส าคัญมีดังนี้  

 การปันส่วนมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักซึ่งปรากฏในงบดุลภายใต้หัวข้อ “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักตั้งแต่เดือนวันที่ 1 เมษายน 5225 (วันเริ่มต้นของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจ
รถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี)  

 การปันส่วนขบวนรถไฟฟ้า 

 การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหาร 

 การปันส่วนค่าบ ารุงรักษาของรถไฟฟ้าในงานไฟฟ้าและเครื่องจักร 

 การปันส่วนเงินเดือน ผลประโยชน์ และผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นของพนักงาน  

 การปันส่วนดอกเบี้ยจ่าย 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 147 
 

 สมมติฐานว่าบีทีเอสซีไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก เนื่องจากบีทีเอสซีมีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาสูงกว่าก าไรส าหรับปี 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานและการปันส่วนจากหมายเหตุ 5 ในหมายเหตุประกอบ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 วันที่ 31 มีนาคม 2554 
และวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ หากสมมติฐานหรือการปันส่วนดังกล่าวมีความผิดพลาดในสาระส าคัญ งบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือกระแสเงินสด
ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ถูกต้อง 

แม้ว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะเริ่มเปิดด าเนินการนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 5245 แต่
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่ารายได้สุทธิภายหลังจากที่กองทุนเข้าลงทุนจะเป็นไปตามรายได้ในงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ทั้งนี้ ในการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก 
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานนั้น ผู้ลงทุนควรค านึงด้วยว่างบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
ธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก แสดงผลการด าเนินงานในช่วงปีบัญชี 5223 ถึง 5222 ซึ่งเป็นเวลาที่กองทุนยังไม่ได้รับการ
จัดตั้ง งบการเงินเฉพาะธุรกิจจึงอาจไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของธุรกิจ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต หรือที่อาจเกิดขึ้นในอดีตหากธุรกิจระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถูกด าเนินการแยกจากบีทีเอสซี นอกจากนี้ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจ
รถไฟฟ้าสายหลักจะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
กองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.2 “กองทุนไม่มีผลการด าเนินงานในอดีต และผู้ลงทุนมี
ข้อมูลด้านการเงินจ ากัดส าหรับการประเมินกองทุน และการตัดสินใจเข้าลงทุน" 

ทั้งนี้ กองทุน และบีทีเอสซีไม่มีความประสงค์ที่จะจัดเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก
ส าหรับปีบัญชีในอนาคตภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน 

โดยทั่วไป ผลการด าเนินงานของบีทีเอสซีจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ จ านวนผู้โดยสาร อัตราค่า
โดยสาร ต้นทุนค่าโดยสาร และอัตราดอกเบี้ย 

ผู้โดยสำร 

จ านวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากค่า
โดยสารของบีทีเอสซีตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบต่อจ านวนผู้โดยสารรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ นโยบายในการให้บริการขนส่งมวลชนของ รัฐบาล ขีด
ความสามารถในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  การเติบโตของจ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองโดยทั่วไป 

ตารางดงัต่อไปนี้แสดงถึงจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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 ปีสิ้นสุดวันท่ี 11 มีนาคม 

 2543(3)  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552 
จ านวนผู้โดยสาร (พันคน)(1) 17,540  58,818  79,253  96,491  105,093  118,465  131,887  138,558  133,128  135,939 
จ านวนวัน 118  365  365  365  366  365  365  365  366  365 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน(1) 148,641  161,146  217,133  264,360  287,140  324,561  361,335  379,610  363,737  372,438 

จ านวนวันท างาน 80  244  243  244  247  246  246  241  246  245 
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน
ท างาน(1)(2) 

147,227  176,246  243,507  300,683  328,852  370,547  411,437  434,812  414,595  425,076 

 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม   
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด  
วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

  2553  2554  2555  2554  2555  
จ านวนผู้โดยสาร (พันคน) (1) ..................................................................................   144,474  145,189(4)  176,044  128,010  146,297  
จ านวนวัน  ...........................................................................................................   365  357(4)  366  275  275  
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวัน (1)...............................................................................   395,820  406,693(4)  480,995  465,490  531,988  
จ านวนวันท างาน ..................................................................................................   244  238(4)  245  178  174  
จ านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวันท างาน(1)(2) ...................................................................   451,300  464,475(4)  541,637  528,582  597,341  
______________________________ 

(1) ไม่รวมจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 หรือส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

(2) ค านวณโดยน าจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงวันท างานหารด้วยจ านวนวันท างาน 

(3) ในปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 5243 ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้บริการเพียงแค่ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 5245 ถึง 31 มีนาคม 5243  

(4) ไม่รวมระยะเวลา 8 วันที่ไม่เปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ระหว่างเหตุชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรงใน
เขตกรุงเทพมหานคร แต่รวม 19 วันที่ให้บริการในช่วงเวลาจ ากัด  

นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน 

ในอดีตที่ผ่านมา จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มเส้นทางให้บริการขนส่งมวลชนซึ่งรวมถึ งการเปิด
ให้บริการโครงข่ายระบบขนส่งที่เชื่อมต่อและน าผู้โดยสารมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นท่ีให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เช่น โครงการรถไฟเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) ในเดือนสิงหาคม 5223 โครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเดือน
พฤษภาคม 2553 โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ าเงิน ในเดือนกรกฎาคม 2547 รวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายที่เชื่อมต่อโดยตรง เช่น ส่วนต่อขยายสีลม  ส่วนที่ 1 และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทในเดือน
พฤษภาคม 2552 และเดือนสิงหาคม 2554 ตามล าดับ โดยการขยายระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการขนส่งมวลชนที่ส าคัญอื่นอยู่
ในระหว่างการพัฒนาอีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง (ปี 2553 - ปี 2575) ได้ก าหนดเส้นทางการให้บริการขนส่งมวลชน 12 
เส้นทาง ซึ่งมีสถานีกว่า 300 สถานี และมีความยาวกว่า 508 กิโลเมตร เส้นทางการให้บริการขนส่งมวลชนที่
ครอบคลุมมากขึ้นจะช่วยเพิ่มจ านวนผู้โดยสารให้แก่โครงสร้างการขนส่งมวลชนในปัจจุบันซึ่งรวมถึงระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักด้วย ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเชื่อมต่อย่านธุรกิจ 
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แหล่งจับจ่ายใช้สอย และแหล่งท่องเที่ยวหลักหลายแห่งในใจกลางกรุงเทพมหานคร  และเชื่อมต่อระบบขนส่ง
มวลชนในรูปแบบอื่นๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ กองทุน และบีทีเอสซีเชื่อว่าเนื่องจากเส้นทางระบบขนส่งมวลชน
และส่วนต่อขยายต่างๆ นั้น มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกัน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจึงอยู่ใน
ฐานะที่จะได้รับประโยชน์จากการขยายโครงข่ายเส้นทางให้บริการทั้งหมดเนื่องจากผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดิน
ทางเข้ามายังใจกลางกรุงเทพมหานครมักจะใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จึงท าให้
จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของ รัฐบาลในหัวข้อ 3.5.5 ข้อ 1 
“รัฐบาลไทยส่งเสริมการสร้างสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนให้เป็นนโยบายระดับชาติ” 

เนื่องจากส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลมเชื ่อมต่อโดยตรงกับเส้นทาง สายหลักของโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก กองทุนและบีทีเอสซีคาดว่าจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (สถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริง่) 
ได้เปิดให้บริการเต็มปี และส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 (สถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีบางหว้า) ได้เปิดให้บริการใน
เชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ สองสถานีแรกของส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 5 (สถานีวงเวียนใหญ่ - สถานีบางหว้า) ได้เปิด
ให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 และอีกสองสถานีท่ีเหลือภายในปลายปี 2556  

ขีดความสามารถในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสารจ านวน 32 ขบวนและขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารจ านวน 15 ขบวน ซึ่งใช้ใน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ณ วันที่  31 ธันวาคม 5222 ได้ให้บริการเกือบเต็มขีด
ความสามารถในการให้บริการแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า บีทีเอสซีคาดว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักมีผู้โดยสารจ านวน 20,000 คนต่อชั่วโมงต่อหนึ่งเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยในช่วง
เวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงบ่ายนั้น สายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทมีผู้โดยสารร้อยละ 93.9 และร้อยละ 
78.6 ของความสามารถในการให้บริการตามล าดับ ในขณะที่สายสีลมและส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 1  
มีผู้โดยสารร้อยละ 83.8 และร้อยละ 78.2 ของความสามารถในการให้บริการตามล าดับ บีทีเอสซีคาดว่าจ านวน
ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นต่อไปเนื่องจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึง การเปิดให้บริการส่วนต่อขยายของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต (ไม่ว่าจะด าเนินการโดยบีทีเอสซีหรือไม่ก็ตาม) การขยาย
เส้นทางเดินรถในปัจจุบัน และการเพิ่มจุดเชื่อมต่อไปยังจุดหมายต่างๆ ตลอดเส้นทางการให้บริการ ดังนั้น กองทุน
และบีทีเอสซีเชื่อว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั
ในปัจจุบันจะท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักสามารถรองรับอุปสงค์จากการขยายเส้นทาง
เดินรถที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และท าให้จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

ความสามารถในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอาจเพิ่มขึ้นได้โดยการเพิ่ม
จ านวนตู้โดยสารของขบวนรถไฟฟ้าในปัจจุบันหรือเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าใหม่ หรือลดระยะเวลาระหว่างขบวนรถ ทั้งนี้ 
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บีทีเอสซีได้เริ่มใช้ขบวนรถไฟฟ้าใหม่ขนาด 4 ตู้โดยสาร 
จ านวน 12 ขบวนส าหรับสายสีลม โดยบีทีเอสซีได้โอนขบวนรถไฟฟ้าขนาด 3 ตู้โดยสาร จ านวน 15 ขบวน ซึ่งเดิม
ใช้ให้บริการในสายสีลมไปให้บริการในสายสุขุมวิทแทนเพื่อลดระยะเวลาระหว่างขบวนรถไฟฟ้าในสายสุขุมวิท  
ระยะเวลาระหว่างขบวนของสายสุขุมวิทในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า คือ 2 นาที 53 วินาทีและในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน 
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คือ 5 นาที 30 วินาที ถึง 8 นาที ระยะเวลาระหว่างขบวนของสายสีลมในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงบ่าย คือ 4 
นาที 50 วินาที และในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน คือ 6 นาที ถึง 8 นาที 

บีทีเอสซีคาดว่าความสามารถในการให้บริการจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35.9 หลังจากที่ได้เพิ่มจ านวนตู้โดยสาร
ให้แก่ขบวนรถไฟฟ้าสามตู้โดยสารจ านวน 35 ขบวนที่ให้บริการในสายสุขุมวิท และเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าส่ีตู้โดยสาร
จ านวน 5 ขบวนภายในส้ินปี 2556 ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะมีความสามารถในการ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารจ านวน 50,000 คนต่อหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งเส้นทางเมื่อรถไฟฟ้ามี 6 ตู้โดยสารและระยะเวลา
ระหว่างขบวน 2 นาที 

การเติบโตของจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อาจกระทบต่อจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยระบุว่าจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นจากจ านวน 6.6 ล้านคนในปี 
2545 เป็นจ านวน 6.9 ล้านคนในปี 2554 ซึ่งโดยรวมแล้วสอดคล้องกับจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในช่วงเวลาเดียวกัน (ยกเว้นในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5221 ที่จ านวน
ผู้โดยสารลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ) ทั้งนี้ หากจ านวนประชากรยังคง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลให้จ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นด้วย 

ภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป 

บีทีเอสซีคาดว่ากรุงเทพมหานครจะยังคงขยายตัวและพัฒนาต่อไป รวมถึงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยที่มีประชากร
หนาแน่น การพัฒนาพื้นที่ทางธุรกิจโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อกับ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก นอกจากนี้ บีทีเอสซี คาดว่าจ านวนผู้โดยสารในแต่ละปีจะ
เพิ่มขึ้นตามความนิยมในการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากการจราจรที่ติดขั ดใน
กรุงเทพมหานคร ตามความต้องการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานครในหัวข้อ 3.5.5 ข้อ 3 “ปัญหาการจราจรที่ติดขัดยังคง
ส่งผลให้เกิดความต้องการระบบขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มขึ้น” 

ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปสามารถจ่ายค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนระบบรางได้มากขึ้น (และบีทีเอสซีคาดว่าประชาชน
จะยังสามารถจ่ายได้ต่อไป) ตามข้อมูลของธนาคารโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยโดยเฉล่ียต่อ
คนได้เพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.1 ต่อปีในช่วงระยะเวลานับจากปี 5245 ถึงปี 2554 นอกจากนี้ ข้อมูล
ล่าสุดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักสถิติพยากรณ์ (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร มีประชากรคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศ และมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมคิดเป็นร้อยละ 54.9 ของประเทศในปี 2553 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็นประมาณ 362,619 บาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 254,087 บาทในปี 5545 ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉล่ียร้อย
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ละ 4.7 ต่อปี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.5.5 ข้อ 4 “การเพิ่มขึ้นของรายได้ท าให้ผู้โดยสารสามารถ
ใช้บริการการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้น” 

ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยจ านวนผู้โดยสารในรอบปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 ได้รับผลกระทบในทางลบ
จากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้
เกิดขึ้นซ้ าอีกในรอบปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ดี จ านวนผู้โดยสารในรอบปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5225 ได้รับผลกระทบในทางลบ (แต่ไม่รุนแรงเท่าเหตุการณ์ในปี 2553) จากสถานการณ์น้ าท่วมที่เกิดขึ้นในช่วง
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554  

อัตรำค่ำโดยสำร 

อัตราค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ (Effective Fares) และเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized 
Fares) 

บีทีเอสซีจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางของการเดินทาง (Distance Related Fare) โดยอัตราค่าโดยสารที่เรียก
เก็บได้ (Effective Fare) คือ ค่าโดยสารที่บีทีเอสซีเรียกเก็บจากการเดินทางเที่ยวเดียวระหว่างสองสถานีใน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ทั ้งนี ้ อัตราค่าโดยสารที ่เรียกเก็บได้ (Effective Fare)  
ที่บีทีเอสซีเรียกเก็บจากการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถูกก าหนดเป็นขั้นบันได
ตามจ านวนสถานีท่ีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งก าหนดอยู่ระหว่าง 12 
ถึง 40 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) โดยบีทีเอสซีอาจให้ส่วนลดค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามแผนส่งเสริมการขายเป็นคราวๆ ไป 

ในส่วนของส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 1 ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 2 (เมื่อได้
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์) หากผู้โดยสารเริ่มและส้ินสุดการเดินทางภายในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนท่ี 1 ส่วนต่อ
ขยายสายสุขุมวิท หรือส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนท่ี 2 (เมื่อได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์) (แล้วแต่กรณี) ค่าโดยสาร
ทั้งหมดจะเป็นของ กทม. หากผู้โดยสารเริ่มเดินทางภายในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 1 และส้ินสุดการเดินทาง
ในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือในทางกลับกัน ค่าโดยสารจะแบ่งระหว่างบีทีเอส
ซี กับ กทม.ตามวิธีการค านวณที่ระบุในข้อตกลง (Circular of Agreement) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 5225 ซึ่งลงนาม
โดยบีทีเอสซี กับ กทม. ซึ่งจะค านวณตามจ านวนสถานีที่เดินทางจริงภายใต้ระบบแต่ละระบบ ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามประเภทของบัตรโดยสาร ทั้งนี้ หากผู้โดยสารเริ่มเดินทางภายในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส้ินสุดการ
เดินทางในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จะมีการเก็บค่าโดยสารจ านวน 12 บาท (เป็น
ของ กทม.) ส าหรับการเดินทางภายในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทเพิ่มเติมจากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (เป็น
ของบีทีเอสซี) ส าหรับการเดินทางภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก บีทีเอสซีและกทม. 
ยังมิได้ตกลงกันในเรื่องการแบ่งค่าโดยสารส าหรับผู้โดยสารท่ีเริ่มการเดินทางในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนท่ี 2 และ
ส้ินสุดการเดินทางในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีคาดว่าการ
แบ่งค่าโดยสารดังกล่าวจะอาศัยหลักการคล้ายกับส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ซึ่งจะท าการตกลงกันเกี่ยวกับจ านวน
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ค่าโดยสารตายตัวที่จะจ่ายให้ส าหรับส่วนของการเดินทางในส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วนที่ 2 เพิ่มเติมจากอัตราค่า
โดยสารท่ีเรียกเก็บได้ 

ภายใต้เพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้และปัจจัยอื่นที่ระบุไว้ข้างต้น บีทีเอสซีคาดว่าจะปรับขึ้นอัตรา
ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งอาจท าให้รายได้จากค่าโดยสารสูงขึ้นอย่างทันที แต่การปรับ
ขึ้นอัตราค่าโดยสารดังกล่าวอาจท าให้จ านวนผู้โดยสารลดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ บีทีเอสซีได้ปรับขึ้นค่าอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้หนึ่งครั้งในเดือน
มีนาคม 5220 จาก 10 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว เป็น 12 บาท ถึง 40 บาทต่อเที่ยว โดยภายหลังการปรับอัตราค่า
โดยสารท่ีเรียกเก็บในปี 5220 จ านวนผู้โดยสารรวมลดลงจาก 138.6 ล้านคนในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5220 
เป็น 135.9 ล้านคน และ 132.9 ล้านคนในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5221 และ 31 มีนาคม 5225 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติเมื่อปี 5249 ยังส่งผลให้จ านวนผู้โดยสารลดลง 
อย่างไรก็ตาม รายได้จากค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจาก 3,062.5 ล้านบาทในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5220 เป็น 
3,221.1 ล้านบาท และ 3,288.1 ล้านบาทในปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5221 และ 31 มีนาคม 5225 ตามล าดับ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารในหัวข้อ 3.1.4 “รายละเอียดระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักและสัญญาสัมปทาน” หัวข้อ 3.1.6 “อัตราค่าโดยสาร” และหัวข้อ 3.1.7 “ระบบบัตรโดยสารและ
ประเภทของบัตรโดยสาร” 

ประเภทของบัตรโดยสาร 

บัตรโดยสารทั่วไปของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้แก่บัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียว 
ซึ่งค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับจ านวนสถานีที่เดินทางโดยมีอัตราค่าบริการตั้งแต่ 15 บาทถึง 40 บาท ซึ่งผู้โดยสาร
สามารถซื้อบัตรดังกล่าวได้จากเครื่องจ าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ (ทั้งแบบเหรียญและแบบธนบัตร) ในกรณีทั่วไป 
หรือซื้อได้จากห้องจ าหน่ายบัตรในกรณีท่ีมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก (อาทิ ช่วงวันหยุด)  

ผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรเติมเงินซึ่งจะหักมูลค่าของบัตรเมื่อมีการใช้บริการ ผู้โดยสารต้องซื้อบัตรดังกล่าวในราคา
ขั้นต่ าเท่ากับ 130 บาทโดยเป็นเครดิตค่าบริการ 100 บาท และมัดจ า 30 บาท เครดิตค่าบริการดังกล่าวจะถูกหัก
ตามค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้เมื่อมีการใช้บริการจริง ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินบัตรเติมเงินได้โดยช าระด้วยเงินสด 
หรือบัตรเครดิตที่ห้องจ าหน่ายบัตรหรือโดยช าระผ่านบัตรเดบิต ณ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ บัตรเติมเงินดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับบริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก และส่วนต่อขยายเท่านั้น  

บีทีเอสซี ก าหนดให้ส่วนลดแก่บัตรโดยสารประเภท 30 วัน และบัตรโดยสารประเภท 1 วัน โดยผู้โดยสารที่ถือบัตร
โดยสารประเภท 30 วันจะสามารถใช้บริการได้จ ากัดจ านวนครั้งแต่ไม่จ ากัดระยะทางได้ภายใน 30 วัน ซึ่งผู้โดยสาร
จะได้รับประโยชน์ในกรณีที่ค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ส าหรับการใช้เดินทางจริงสูงกว่าอัตราค่าบริการในบัตรเฉล่ียทีไ่ด้
มีการช าระไปแล้ว อนึ่ง ราคาของบัตรโดยสารประเภท 30 วันจะขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งที่ต้องการใช้บริการซึ่งผู้โดยสาร
ซื้อในแต่ละครั้ง ท้ังนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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  บัตรเติมเงินส าหรับผู้ใหญ่  บัตรเติมเงินส าหรับนักศึกษา  

จ านวนครั้งที่ใช้บริการ ..........................................................................................................   15  50  15  50  
ราคารวม (บาท)  .................................................................................................................   375  1,000  300  750  
อัตราค่าใช้บรกิารแต่ละครั้ง (บาท) .........................................................................................   25  20  20  15  

ราคาของบัตรโดยสารประเภท 1 วันเป็น 130 บาท โดยผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดหากมีการใช้บริการมากกว่า  
3 เที่ยว ในอัตราค่าโดยสารสูงสุด 40 บาทต่อเที่ยว หรือหากมีการใช้บริการมากกว่า 9 เที่ยว ในอัตราค่าโดยสาร
ต่ าสุดครั้งละ 12 บาท 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงถึงบัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ ของบีทีเอสซี และอัตราส่วนของรายได้จากค่าโดยสาร ที่ได้รับ
จากบัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ  

  
ปีสิ้นสุด  

วันท่ี 31 มีนาคม  
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

11 ธันวาคม  
  2553  2554  2555  2554  2555  

บัตรประเภทเท่ียวเดียว .................................................................................  49.7 % 49.2 % 46.2 % 21.0 % 49.8 % 
บัตรประเภทเติมเงิน .....................................................................................  16.3 % 16.4 % 15.3 % 12.5 % 16.3 % 
บัตรประเภท 30 วัน (ส าหรับผู้ใหญ่) ...............................................................  26.3 % 26.7 % 29.1 % 56.4 % 26.0  % 
บัตรประเภท 30 วัน (ส าหรับนักศึกษา) ...........................................................  6.1 % 6.5 % 8.4 % 6.5 % 6.4 % 
บัตรประเภท 1 วัน ........................................................................................  1.6 % 1.2 % 1.0 % 1.5 % 1.5 % 
รวม  100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บีเอสเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสซี ได้เริ่มเปิดให้บริการบัตร Rabbit Card ในเชิง
พาณิชย์ โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรดังกล่าวเพื่อช าระค่าโดยสารส าหรับ
ระบบขนส่งมวลชนรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงรถ BRT ตลอดจนช าระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
ตามที่ก าหนด (โดยบีทีเอสซีคาดว่าบัตรดังกล่าวจะสามารถใช้ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ในปี 2556) 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าบีทีเอสน้ัน บัตร Rabbit Card ท าให้ผู้ถือบัตรสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน 
หรือบัตรโดยสารประเภท 30 วัน หรือบัตรโดยสารท้ังสองประเภทพร้อมกันได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 3.1.7 “ระบบบัตรโดยสารและประเภทบัตรโดยสาร” 

อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย 

อัตราค่าโดยสารเฉล่ียในแต่ละช่วงเวลาจะค านวณโดยน ารายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ ของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก หารด้วยจ านวนรวมของผู้โดยสารในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตารางต่อไปแสดงอัตราค่า
โดยสารเฉล่ียของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในปีบัญชีต่างๆ 

  
ปีสิ้นสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม  
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 

11 ธันวาคม 
 

  2553  2554  2555  2554  2555  

จ านวนผู้โดยสาร (พันคน)......................................................................................   144,474  145,189  176,044  128,010  146,297  

รายได้ค่าโดยสาร (ล้านบาท) .................................................................................   3,484.6  3,544.8  4,596.8  3,119.9  3,633.0  

รายได้ค่าโดยสารเฉล่ียต่อผู้โดยสาร (บาท) ..............................................................   24.15  24.45  24.41  24.37  24.83  
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ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อัตราค่าโดยสารเฉล่ียค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากการลดส่วนลด
ส าหรับบัตรโดยสารประเภท 30 วัน และบัตรโดยสารประเภท 1 วันในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเภทบัตรที่มี
มูลค่าของบัตรที่หมดอายุมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ท าให้รายได้จากค่าโดยสาร – สุทธิ เพิ่มขึ้น แม้ว่าจ านวนผู้โดยสารจะไม่
เพิ่มขึ้น) และการเปล่ียนแปลงของจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บัตรประเภทเที่ยวเดียว ซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงกว่า 

ต้นทุนค่ำโดยสำร 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าไฟฟ้า และ
ค่าเบี้ยประกันภัยถือเป็นรายการหลักที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “ส่วนประกอบส าคัญของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – ต้นทุนค่า
โดยสาร” 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บีทีเอสซีมีต้นทุนการด าเนินงานต่ า
เมื่อเทียบกับระบบรถไฟฟ้าอื่นๆ  โดยมีสาเหตุหลักมาจากระบบและขบวนรถไฟฟ้าของบีทีเอสซีที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย ประกอบกับต้นทุนค่าแรงและค่าไฟฟ้า (ซึ่งผลิตโดยใช้ก๊าซ) ในประเทศไทยนั้นยังค่อนข้างต่ า  นอกจากนี้ 
เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระบบรางยกระดับ  จึงท าให้บีทีเอสซีไม่มีค่าใช้จ่าย
ระบบปรับอากาศในสถานีต่างๆ หรือระบายอากาศในอุโมงค์ที่มีความยาว อีกทั้งความยาวของบันไดเล่ือนส้ันกว่า
ความยาวของบันไดเล่ือนในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีต่ ากว่าระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 

เมื่อจ านวนผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น บีทีเอสซีคาดว่าต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีจะเพิ่มขึ้น 
ในอัตราที่ต่ ากว่า เนื่องจากต้นทุนค่าโดยสารส่วนใหญ่ (นอกเหนือจากค่าตัดจ าหน่ายแล้ว) เช่น ค่าสาธารณูปโภค
และเงินเดือนพนักงาน เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งจะไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสาร ดังนั้น  
บีทีเอสซีจึงคาดว่าอัตราผลก าไรจากการประกอบการจะยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการลดลงของต้นทุนการ
ด าเนินการจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ดังกล่าวข้างต้น 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักและค่าอะไหล่ เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดของต้นทุนค่าโดยสาร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.0 และร้อยละ 52.9 
ของต้นทุนค่าโดยสารส าหรับรอบปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 และงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ตามล าดับ นโยบายทางบัญชีของบีทีเอสซีจะค านวณค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าและค่าอะไหล่โดย
วิธีการตัดจ าหน่ายตามวิธีจ านวนผลผลิต (Unit of Throughput Amortization Method/Unit of Production) โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นทุนโครงการ ค่าอะไหล่  และวิธีการค านวณค่าตัด
จ าหน่ายส าหรับต้นทุนดังกล่าว ในหัวข้อ “นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ – ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า และ อะไหล่และ
การตัดจ าหน่าย” 
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ดังนั้น ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายสะสมในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับต้นทุนของโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ต้นทุนของอะไหล่ จ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการในแต่ละปี และจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่า
จะใช้บริการในช่วงระยะเวลาของสัมปทานที่ยังคงเหลือ บีทีเอสซีคาดว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุน
การบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นหากมีรายจ่ายส่วนทุนเพิ่มเติมส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก (รวมถึงการซื้อขบวนรถไฟฟ้า) หรืออะไหล่ หากจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับรอบปีก่อนหรือหากจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะใช้บริการในช่วงระยะเวลาของสัมปทานที่ยังคงเหลือมีจ านวน
ลดลง ในทางกลับกับ หากจ านวนผู้โดยสารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีก่อน หรือหากจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่า
จะใช้บริการในช่วงระยะเวลาของสัมปทานที่ยังคงเหลือมีจ านวนเพิ่มขึ้นย่อมจะส่งผลให้ค่าตัดจ าหน่ายในรอบปนีัน้ๆ 
ลดลง กรณีดังกล่าวย่อมส่งผลให้ต้นทุนการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวนลดลง 

งบก าไรขาดทุนของกองทุนจะไม่มีบัญชีค่าตัดจ าหน่าย หรือค่าเส่ือมราคา แต่จะมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของ
การลงทุนทุกปีภายหลังการประเมินค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนเนื่องจากเงินแบ่งปันส่วนทุนจ่ ายจากก าไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้วก่อนท่ีจะปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม  

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง 

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง รวมถึงต้นทุนของอะไหล่ ค่าบริการภายใต้สัญญาว่าซ่อมบ ารุง การปรับปรุง และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ ทั้งนี้ ชิ้นส่วนใช้ในการซ่อมบ ารุงโดยทั่วไปจะส่ังซื้อจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก โดยราคาจะเป็นไปตามอัตราของตลาดต่างประเทศส าหรับชิ้นส่วนประเภทนั้น ๆ และอัตรา
แลกเปล่ียนของสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยบีทีเอสซีได้ส ารองชิ้นส่วนให้ครบถ้วนหรือ
เพียงพอส าหรับเหตุการณ์ต่างๆ เนื่องจากชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางชิ้นต้องมีการส่ังซื้อพิเศษ ทั้งนี้ การบ ารุงรักษาในแต่
ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการบ ารุงรักษาโดยรวมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุงระหว่าง บีทีเอสซี และซีเมนต์ ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 5247 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลง
วันที่ 30 กันยายน 5225 (“สัญญาซ่อมบ ารุง”) นั้น ซีเมนส์จะให้บริการบ ารุงรักษาส าหรับรถไฟฟ้า ทั้งนี้ แม้ว่า ซี
เมนส์จะใช้พนักงานของซีเมนส์เองในการให้บริการซ่อมบ ารุง แต่บีทีเอสซีก็ได้จัดให้มีพนักงานของบีทีเอสซี
ท างานร่วมกับซีเมนส์ด้วย เพื่อให้บีทีเอสซีสามารถดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเองได้ บีทีเอสซีจ่ายค่าจ้างงานซ่อม
บ ารุงให้แก่ซีเมนส์เป็นรายเดือนตามระยะทางที่รถไฟฟ้าวิ่งและตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาซ่อมบ ารุง ซึ่งอาจมีการ
ปรับเพิ่มหากระยะทางการเดินรถไฟฟ้ามากกว่าระยะทางที่ระบุไว้ในสัญญาซ่อมบ ารุง  ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ
บางส่วนจะก าหนดเป็นสกุลเงินยูโรแต่มีการเรียกเก็บและช าระเป็นเงินสกุลบาทตามอัตราแลกเปล่ียนขายถัวเฉล่ียที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 2 วันท าการก่อนครบก าหนดช าระ 5 วันท าการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียน
อะไหล่ที่ไม่ได้ก าหนดล่วงหน้าจะเป็นไปตามราคาที่ซีเมนส์เสนอให้ บีทีเอสซี ทราบโปรดพิจารณาสรุปสัญญาซ่อม
บ ารุงในหัวข้อ 3.3.6 “สัญญาที่ส าคัญ” ทั้งนี้ บีทีเอสซี ช าระค่าบริการให้แก่ซีเมนส์จ านวน 276.0 ล้านบาท ส าหรับ
ปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 177.7 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
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ขอบเขตการให้บริการภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุงนี้จะไม่รวมถึงขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารจ านวน 15 ขบวน ที่
ส่ังซื้อเพิ่มเติมจากซีอาร์ซ ีทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารจ านวน 15 ขบวนดังกล่าว ผู้ขาย
จะต้องฝึกอบรมพนักงานของบีทีเอสซี ส าหรับการจัดการและดูแลรักษารถไฟฟ้าให้เสร็จส้ินภายใน 1 เดือนก่อนรับ
มอบรถไฟฟ้าขบวนแรก และการฝึกอบรมส าหรับการจัดการและดูแลรักษาใหญ่ (Overhaul) ภายในระยะเวลา 18 
เดือน ภายหลังการรับมอบรถไฟฟ้าขบวนแรกแล้ว ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรมการจัดการและการดูแลรักษาขั้น
พื้นฐานให้แก่พนักงานของบีทีเอสซีแล้ว และพนักงานของบีทีเอสซีได้เริ่มให้บริการดูแลรักษาตั้งแต่การใช้งานครั้ง
แรกของขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารดังกล่าวแล้วในเดือนธันวาคม 5223 โดยการฝึกอบรมส าหรับการจัดการ
และดูแลรักษาใหญ่จะมีขึ้นในต้นปี 5226 ตามที่บีทีเอสซี และซีอาร์ซจีะตกลงกัน 

บีทีเอสซี ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระยะๆ อาทิ เครื่องจ าหน่ายบัตร  
ที่กั้นประตูอัตโนมัติ อุปกรณ์อาณัติสัญญาณและอุปกรณ์ส่ือสาร และระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ ภายใต้สัญญา

สัมปทาน และสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว บีทีเอสซีจะต้องบ ารุงรักษาส่วนต่างๆ ของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักทั้งส่วนภายใต้สัญญาสัมปทานเดิมและส่วนต่อขยาย ซึ่งรวมถึงคอ
สะพาน และสถานีรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาส าหรับส่วนต่อ
ขยายสายสีลมและสุขุมวิท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ถูกหักออกจากรายได้ค่าโดยสารที่ได้รับจากการด าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ
เฉล่ียของกรุงเทพมหานคร และอัตราค่าแรงขั้นต่ า อย่างไรก็ดี อัตราค่าแรงขั้นต่ าในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ใกล้เคียงได้เพิ่มขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบีที
เอสซีในทางอ้อม (แม้ว่าบีทีเอสซีจะมิได้ว่าจ้างพนักงานท่ีมีค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า) อันเนื่องมาจาก
การปรับฐานอัตราค่าจ้างซึ่งมิใช่อัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้สูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มฐานอัตราค่าจ้างของ
บีทีเอสซีดังกล่าวมิได้ปรับขึ้นถึงร้อยละ 40 อย่างเช่นการปรับขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นต่ า อีกทั้ง บีทีเอสซีไม่
คาดว่าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างในอัตราส่วนที่สูงเช่นนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้ แม้ว่า บีทีเอสซมีแีผนทีจ่ะ
เพิ่มจ านวนพนักงานในอนาคตเมื่อส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้เปิด
ให้บริการ การเพิ่มจ านวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงานดังกล่าวจะไม่ถูกปันส่วนเป็นต้นทนุของธรุกจิ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และกองทุนจะไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ค่าไฟฟ้า 

อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศโดยทั่วไปจะปรับตามการเปล่ียนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบและพลังงานอื่นๆ 
ทั่วโลก บีทีเอสซีคาดว่าจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการเดินรถไฟฟ้าเนื่องจากจ านวนรถไฟฟ้าที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์
ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรถไฟฟ้าทั้งที่ให้บริการอยู่และรถไฟฟ้าใหม่จะเพิ่มความถี่ในการให้บริการต่อวัน อย่างไรก็ตาม 
บีทีเอสซีคาดว่าสัดส่วนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะต่ ากว่าสัดส่วนการ
เพิ่มขึ้นของระยะทางการวิ่งของรถไฟฟ้า (ซึ่งค านวณจากผลคูณของจ านวนรถไฟฟ้าและระยะทางที่วิ่ง) 
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บีทีเอสซี ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงตามอัตราที่ก าหนดส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่  4 โดยอัตราค่าไฟฟ้าใน
ประเทศประกอบด้วยอัตราค่าไฟฟ้าฐานและค่า Ft ซึ่งจะมีการปรับเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายต้นทุน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ บีทีเอสซี ไม่ได้มีการท าประกันความเส่ียงส าหรับอัตราค่าไฟฟ้าเนื่องจากบีทีเอสซี เชื่อว่า
ราคาน้ ามันที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ประชาชนซึ่งเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเปล่ียนมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนและ
ผลกระทบจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะได้รับการชดเชยในบางส่วนโดยจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักที่เพิ่มขึ้น 

ค่าเบี้ยประกันภัย 

บีทีเอสซี มีนโยบายในการท าประกันภัยตามที่สัญญาสัมปทานก าหนดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บีทีเอสซี 
ได้ท าประกันภัยส าหรับภัยจากการก่อการร้ายมาตั้งแต่ปี 2544 แต่การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะได้รับ
การประเมินและตัดสินใจเป็นรายปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันของบีทีเอสซีขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครอง การเจรจาส่วนลดที่ได้รับ 
สภาวะตลาดในขณะน้ัน และเบี้ยรางวัลประวัติดี 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ย 

บีทีเอสซี ต้องช าระดอกเบี้ยอัตราคงที่และอัตราลอยตัวส าหรับภาระหนี้ค้างช าระ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บีทีเอสซี มีภาระหน้ีค้างช าระ (ประกอบด้วยหนี้สัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ระยะ
ยาว) จ านวน 11,939.9  ล้านบาท และ 9,461.1 ล้านบาท ตามล าดับ 

หน้ีเกือบทั้งหมดของบีทีเอสซีที่ระบุในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ได้แก่ หุ้นกู้ระยะยาวที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ส าหรับหุ้นกู้ ชุดที่ 3 ซึ่งมีเงินต้นจ านวน 4,000 ล้านบาทนั้น บีทีเอสซี ได้เข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap agreements) เพื่อเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราคงที่ร้อยละ 5.75 
ต่อปีส าหรับมูลค่า 3,000 ล้านบาทเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 8.85 ต่อปี โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยในหัวข้อ “ความเส่ียงทางการตลาด - ความเส่ียงจาก
อัตราดอกเบี้ย”  

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

บีทีเอสซี ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ วันที่ 31 
มีนาคม 5222  เนื่องจากบีทีเอสซีมีผลขาดทุนสะสมที่สามารถน ามาหักกับก าไรสุทธิท่ีต้องเสียภาษีซึ่งจะใช้ได้จนถึง
วันท่ี 4 ธันวาคม 5222 เท่านั้น  บีทีเอสซีจึงต้องเสียภาษีเงินได้นับจากวันท่ี 5 ธันวาคม 5222 เป็นต้นไป ซึ่งจะท าให้
ก าไรส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง และคาดว่าจะส่งผลในทางลบต่อก าไรสุทธิของบีที
เอสซีในอนาคต ลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักของบีทีเอสซี ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยบีทีเอสซี ได้ใช้ดุลยพินิจ ประมาณการ และตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความไม่แน่นอนซึ่งจะกระทบต่อ
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มูลค่าของทรัพย์สิน หน้ีสินบางรายการ และการเปิดเผยสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วันที่ของงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก และมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและการตั้งสมมติฐานดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
ความสามารถในการก าหนด ติดตาม และปรับปรุงนโยบายการบัญชีดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ครบถ้วนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินท่ี บีทีเอสซี น าเสนอ 

ดุลยพินิจ ประมาณการ และสมมติฐานของบีทีเอสซีมาจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจ โดยในบางกรณีผลการด าเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างจากผลการด าเนินงานจากการใช้ดุลยพินิจ การ
ประมาณการ และการตั้งสมมติฐานในภาวะที่ต่างไปดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ นโยบายการบัญชีที่ ส าคัญคือ
นโยบายที่กระทบต่อการแสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบีทีเอสซี และผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
มากที่สุดในการประมาณการและการตั้งสมมติฐาน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธุรกิจรถไฟฟ้ำสำยหลัก 

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักได้ถูกจัดท าขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางการบัญชีในช่วงที่ผ่านมาของ
บีทีเอสซีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  โดยแสดงสินทรัพย์และ
หน้ีสินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจาก
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่งรวมถึงการปันส่วนค่าใช้จ่ายกลางบาง
รายการตามเกณฑ์ที่ก าหนด งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าบีทีเอสมิได้ถูกจัดท าขึ้นก่อนหน้านี้เนื่องจาก
ธุรกิจดังกล่าวมิได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบีทีเอสซี อีกทั้ง ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักไม่ได้มีการแยกบัญชีของธุรกิจนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การบริหารจัดการเงินสดมิได้ด าเนินการเป็นการ
เฉพาะส าหรับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเอง แต่บริหารจัดการเป็นส่วนหนึ่งของบีที
เอสซี 

เนื่องจากการระบุสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต ผู้บริหารของบีทีเอสซีจึงใช้ 
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานเพื่อจัดท างบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก และเชื่อว่างบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักถูกจัดขึ้นอย่าง
เหมาะสมภายใต้ขอบเขตที่สมเหตุสมผลต่อความมีสาระส าคัญและภายใต้แม่บทของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
ตามที่ระบุในหมายเหตุข้อ 5 ของหมายเหตุงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ทั้งนี้ ผู้บริหารของบีที
เอสซีเชื่อว่าข้อสมมติฐานท่ีใช้กับงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักมีความสมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตาม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน และกระแสเงินสดของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในอนาคต หรือผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในฐานะที่
เป็นหน่ึงบริษัทแยกต่างหาก การลงทุนของบีทีเอสซีในธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักถูก
แสดงเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แทนส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่มีความเป็นเจ้าของธุรกิจระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักโดยตรงในช่วงเวลาของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก โปรด
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พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักในหัวข้อ “วิธีการน าเสนอ
ข้อมูล” 

ต้นทนุโครงกำร  

ต้นทุนโครงการแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  
บีทีเอสซีบันทึกต้นทุนทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นสินทรัพย์ (ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า) และ
บันทึกค่าตัดจ าหน่ายของต้นทุนโครงการเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายในการบริหารตลอดอายุ
สัมปทาน 

ต้นทุนโครงการรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าที่ปรึกษา ค่าออกแบบ งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องกลและอุปกรณ์รถไฟฟ้าที่ซื้อระหว่างอายุสัมปทาน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึ้นก่อนการด าเนินงาน 

ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และขบวนรถไฟฟ้าได้ถูกประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมกับมูลค่า
สินทรัพย์ที่ได้ปันส่วนอย่างเหมาะสมตามวิธีการจัดปันส่วนของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก 

การตัดจ าหน่ายของต้นทุนโครงการค านวณตามวิธีจ านวนผลผลิตตามสูตรดังนี้ 

อัตราส่วนผู้โดยสารส าหรับปี =                   จ านวนผู้โดยสารจริงส าหรับปี   
(จ านวนผู้โดยสารจริงส าหรบัปี + ประมาณการจ านวนผู้โดยสารตลอดอายุทีเ่หลือของสัมปทาน) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี = ต้นทุนโครงการสุทธิ x อัตราส่วนผู้โดยสารส าหรับปี 

ต้นทุนโครงการสุทธิ  =  ต้นทุนโครงการหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

บีทีเอสซีประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับระยะเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่โดยหักจ านวนผู้โดยสารท่ีแท้จริงของปี
ปัจจุบันออกจากตัวเลขประมาณการของปีก่อนหน้า หากปรากฏว่าจ านวนผู้โดยสารที่แท้จริงในปีปัจจุบันแตกต่าง
จากตัวเลขประมาณการเกินกว่าร้อยละ 2 บีทีเอสซีจะปรับปรุงประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับระยะเวลา
สัมปทานที่เหลืออยู่โดยอ้างอิงจากความแตกต่างที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ ในบางกรณีที่บีทีเอสซีประสบกับ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งมีผลกระทบต่อจ านวนผู้โดยสาร บีทีเอสซีจะท าการค านวณตัวเลขประมาณการใหม่โดยใช้
ผลการศึกษาของที่ปรึกษาอิสระผู้ช านาญการในอุตสาหกรรมขนส่งมวลชนซึ่งบีทีเอสซีเป็นผู้ว่าจ้าง   

ค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นหาก (ก) รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก (รวมถึงการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า) เพิ่มขึ้น (ข) จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงเพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หรือ (ค) ประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับระยะเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่ลดลง 
ในทางตรงกันข้าม การลดลงของจ านวนผู้โดยสารท่ีใช้บริการจริงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หรือการเพิ่มขึ้นของ
ตัวเลขประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับระยะเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่จะท าให้ค่าตัดจ าหน่ายลดลง ทั้งนี้ 
จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า ดังนั้น การที่
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จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ค่าตัดจ าหน่ายต้นทุนโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
หรือลดลงร้อยละ 1 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงานระหว่างก่อสร้าง 

ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ในการบริหาร ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการถูกปันส่วนอย่างเหมาะสมให้แก่
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามระยะทางจริงของเส้นทางในการให้บริการ ณ วันส้ินสุด
รอบบัญชีที่รายงาน 

 อะไหล่และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

อะไหล่ส าหรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติประกอบด้วย 

ก) อะไหล่ส้ินเปลืองซึ่งได้แก่อะไหล่และชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ใช้แล้วหมดไป แสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัว
เฉล่ียถ่วงน้ าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่า
โดยสารตามจ านวนที่เบิกใช้จริง 

ข) อะไหล่เปล่ียนแทนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัดจ าหน่ายของอะไหล่เปล่ียน
แทนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีจ านวนผลผลิต (Unit of Production) ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 
“ต้นทุนโครงการ” ดังกล่าวข้างต้น บีทีเอสซีบันทึกค่าตัดจ าหน่ายของอะไหล่เปล่ียนแทนเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนค่าโดยสารตลอดอายุสัมปทาน  

อะไหล่รอส่งมอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ค่าตัด
จ าหน่ายของอะไหล่รอส่งมอบค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีจ านวนผลผลิตเช่นเดียวกับต้นทุนโครงการ
รถไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า” ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บีทีเอสซีบันทึกค่าตัดจ าหน่ายของ
อะไหล่รอส่งมอบ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารตลอดอายุสัมปทาน  

ค่าตัดจ าหน่ายอะไหล่รอส่งมอบ จะเพิ่มขึ้นหาก (ก) รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับอะไหล่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น (ข) จ านวน
ผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หรือ (ค) ประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับ
ระยะเวลาสัมปทานที่เหลืออยู่ลดลง ในทางตรงกันข้าม การลดลงของจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า หรือการเพิ่มขึ้นของตัวเลขประมาณการจ านวนผู้โดยสารส าหรับระยะเวลาสัมปทานที่
เหลืออยู่จะท าให้ค่าตัดจ าหน่ายลดลง ทั้งนี้  จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าตัด
จ าหน่ายอะไหล่รอส่งมอบ ดังนั้น การที่จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจริงเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 จะท าให้ค่าตัด
จ าหน่ายอะไหล่เพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 ตามล าดับ 

อะไหล่-สัญญาซ่อมบ ารุงแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซ่อมบ ารุง บีทีเอสซีจะบันทึกเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าโดยสารตามจ านวนที่เบิกใช้จริงภายหลังสัญญาซ่อมบ ารุงส้ินสุดลง 
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนกังำน  

ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่มีการว่าจ้างพนักงานโดยตรง งบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเงินบ านาญ (กองทุนแบบเงินสมทบ 
(Defined Contribution) หรือกองทุนแบบก าหนดประโยชน์ทดแทน (Defined Benefit)) ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ได้รับการปันส่วนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่มีกิจกรรมทางตรงกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  
ถือเป็นค่าใช้จ่ายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและถูกรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ
ธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ในขณะที่บีทีเอสซีปันส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส่วนกลางด้วยวิธีที่เหมาะสมและ
แสดงค่าใช้จ่ายปันส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก 

โครงกำรกองทนุแบบเงนิสมทบ (Defined Contribution Pension Scheme) 

บีทีเอสซีได้จัดให้มีโครงการกองทุนแบบเงินสมทบให้แก่พนักงานส่วนใหญ่ของบีทีเอสซี  โดยบีทีเอสซี 
จะจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของโครงการ สินทรัพย์ของโครงการถูกเก็บแยก
ต่างหากจากสินทรัพย์อื่นของบีทีเอสซี โดยเก็บไว้ในกองทุนซึ่งได้รับการบริหารจัดการอย่างอิสระ 

เงินสมทบของนายจ้างตามโครงการกองทุนแบบเงินสมทบถูกจัดสรรให้แก่ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักจ านวน 33.7 ล้านบาท ณ ปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 53.5 ล้านบาท ณ งวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และเงินสมทบดังกล่าวถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานรายจ่ายค่าบุคลากรใน
งบก าไรขาดทุนของงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก  

รายการส าคัญของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รำยได้ 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของรายได้ของบีทีเอสซีในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 11 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 11 ธันวาคม  

  2553  2554  2555  2554  2555  

 
 

(ล้าน
บาท) 

 %  
(ล้าน
บาท) 

 %  
(ล้าน
บาท) 

 %  
(ล้าน
บาท) 

 %  
(ล้าน
บาท) 

 %  
                      รายได้จากค่าโดยสาร  ...........   3,484.6  100.0  3,544.8  100.0  4,296.8  100.0  3,119.9  100.0  3,633.0  99.9  
รายได้อื่น .............................   —  —  0.1  —  1.9  —  —  —   3.6   0.1   
รวม ..................................   3,484.6  100.0  3,544.9  100.0  4,298.7  100.0  3,119.9  100.0  3,636.6  100.0  

______________________________ 

รายได้จากค่าโดยสาร  
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รายได้จากค่าโดยสาร ประกอบด้วยรายได้จากการจ าหน่ายบัตรโดยสาร (หลังจากหักส่วนลดค่าโดยสารแล้ว) โดย
รายได้จากการจ าหน่ายบัตรโดยสารประเภทเติมเงินจะถูกบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าในงบดุลของบีทีเอสซี
จนกว่าจะมีการใช้บริการ จึงรับรู้ค่าโดยสารดังกล่าวเป็นรายได้จากค่าโดยสาร  

รายได้อื่นๆ 

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดจากการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานท่ีไม่ใช้แล้ว 

ค่ำใช้จ่ำย 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของบีทีเอสซีในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 11 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 11 ธันวาคม  

  2551  2554  2555  2554  2555  

  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  
                      ต้นทุนค่าโดยสาร..........   2,064.3  79.9  1,997.9  79.2  2,231.8  84.5  1,642.3  84.0  1,859.0  83.3  
ค่าใช้จ่ายในการขาย .....   51.7  2.0  67.8  2.7  60.1  2.3  48.2  2.5  55.1  2.5  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร .   467.9  18.1  455.7  18.1  357.0  13.5  563.9  13.5  317.5  14.2  
รวม .........................   2,583.9  100.0  2,521.4  100.0  2,648.9  100.0  1,924.4  100.0  5,531.6  100.0  

ต้นทุนค่าโดยสาร 

ต้นทุนค่าโดยสารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่าย
พนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันภัย และต้นทุนอื่นๆ ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียด
ของต้นทุนค่าโดยสารในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  
  2553  2554  2555  2554  2555  

  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  
                      ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ าหน่าย(1)………….  936.6  45.4  932.5  46.7  1,181.7  53.0  853.7  52.0  983.9  52.9  
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง………  465.1  22.5  402.9  20.1  372.5  16.7  273.3  16.6  273.4  14.7  
ค่าใช้จ่ายพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง(5)…  411.6     20.0  422.7  21.2  425.1  19.0  325.3  19.8  376.0  20.2  
ค่าไฟฟ้า………………….  194.2  9.4  191.1  9.6  213.0  9.5  159.9  9.7  184.7  10.0  
ค่าเบี้ยประกันภัย………...  47.9  2.3  39.7  2.0  33.3  1.5  25.8  1.6  29.7  1.6  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของค่า
โดยสาร(3)………………….  8.9  0.4  9.0  0.4  6.2  0.3  4.3  0.3  11.3  0.6  

รวม……………………….  2,064.3  100.0  1,997.9  100.0  2,231.8  100.0  1,642.3   100.0  1,859.0  100.0  
______________________________ 

(1) ไม่รวมค่าตัดจ าหน่ายท่ีเกี่ยวช้องกับหุ้นกู้ระยะยาว 
(2) รวมถึงเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
(3) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ าประปา ค่าภาษีศุลกากร ค่าของท่ีระลึก และค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร 
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ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ค่าตัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนโครงการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ — ต้นทุนโครงการ
รถไฟฟ้า” 

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบครั้งใหญ่ (Overhual) และต้นทุนอะไหล่ 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าจ้าง และผลประโยชน์พนักงานส าหรับพนักงานของบีทีเอสซีที่เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงในการให้บริการ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าที่บีทีเอสซีใช้ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ซึ่งตามปกติจะผันผวนตามการเปล่ียนแปลงของราคาน้ ามันดิบโลกและราคาเชื้อเพลิงอื่นๆ 

ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยค่าเบี้ยประกันจากกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โปรดพิจารณารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยในหัวข้อ 3.1.51 “ประกันภัย” 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้เป็นหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด และค่าคอมมิชั่นซึ่งโดยส่วนใหญ่จะ
จ่ายให้แก่ตัวแทนที่ขายบัตรโดยสารแบบขายส่ง (bulk sales) ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการ
ขายของบีทีเอสซีในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  

  2551  2554  2555  2554  2555  

  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  
                      ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขาย ......................   14.0  27.1  24.4  36.0  10.0  16.7  8.5  16.9  9.6  17.4  

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  30.6  59.2  35.7  52.7  40.3  67.0  35.9  68.5  51.0  38.5  
ค่าคอมมิชั่น ...................   7.1  13.7  7.7  11.3  9.8  16.3  7.1  14.9  54.2  44.4  
รวม ...........................   51.7  100.0  67.8  100.0  60.1  100.0  48.5  100.0  55.1  100.0  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน ค่าสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าธรรมเนียมบริการวิชาชีพส าหรับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางเทคนิค ที่ปรึกษาการเงิน และผู้เชี่ยวชาญ
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบีทีเอสซีในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 
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  ปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม  งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม  

  2551  2554  2555  2554  2555  

  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  (ล้านบาท)  %  
                      ค่าจ้างและผลประโยชน์พนักงาน(1) .....   128.0  33.8  180.2  39.6  135.2  37.1  99.0  37.2  113.8  32.8  
ค่าสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย .........................................   64.2  13.8  60.8  13.3  47.7  13.4  32.8  13.6  61.7  19.4  
ค่าธรรมเนียมการบรกิารวิชาชีพ .........   105.1  51.8  72.1  16.2  24.6  15.3  46.2  17.6  38.8  15.5  
ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ..........................   40.3  8.6  39.1  8.6  34.9  9.8  52.1  9.2  38.7  15.5  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย .......   43.3  9.5  44.3  9.7  36.9  10.3  57.8  10.2  53.3  7.4  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น(2) ..............   29.7  12.8  25.9  12.3  20.4  14.1  59.7  11.3  41.5  13.0  

รวม .............................................   467.9  100.0  455.7  100.0  357.0  100.0  563.9  100.0  317.5  100.0  

______________________________ 
(1) รวมถึงเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

(2) รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ค่าเครื่องเขียนและเครื่องใช้ส านักงาน ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายทางภาษี  

 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

รวมไปถึง ดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะยาว ก าไรขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ บีทีเอสซี และการช าระหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับค่าเช่ารถยนต์และเครื่องมือที่ใช้ในธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก  

ผลการด าเนินงาน 

งวดเก้ำเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2554 

รำยได้  รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เป็น 3,636.6 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 
3,119.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่า
โดยสาร  

รายได้จากค่าโดยสาร รายได้จากค่าโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เป็น 3,633 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 
31 ธันวาคม 5222 จาก 3,119.9  ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
จ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นและค่าโดยสารเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เป็น 146.3 ล้าน
คนในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 128.0 ล้านคน ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5224 มีสาเหตุหลักมาจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทในเดือนสิงหาคม 5224 ซึ่งถูกหักกลบบางส่วน
จากผลกระทบจากน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 
5224 ค่าโดยสารเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เป็น 24.83 บาทต่อเที่ยวในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 
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จาก 24.37 บาทต่อเที่ยวในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
ส่วนลดส่งเสริมการขาย ท าให้ค่าโดยสารของผู้ถือบัตร Smart Card ประเภท 30 วันเพิ่มขึ้น 1.0 บาทต่อเที่ยว 

รายได้อื่นๆ  รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 3.6 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จากเดิมจ านวน 
54,877.6 บาทในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายยานพาหนะของ
บริษัท 

ค่ำใช้จ่ำย  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เป็น 5,231.6 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 
จาก 1,924.4 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มต้นทุนค่า
โดยสารและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  

ต้นทุนค่าโดยสาร  ต้นทุนค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เป็น 1,859.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 จาก 1,642.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมากจากค่า
เส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น และเหตุรองจากการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันภัย  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เป็น 983.9 ล้านบาท ใน
งวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 853.7 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อาณัติสัญญาณส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 573.4 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 จาก 573.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสถานี ซึ่งได้ถูกหักลบบางส่วนจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณเนื่องจากบีทีเอสซีเริ่มบ ารุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณด้วย
ตนเองท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซึ่งผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลภายนอก
เคยเรียกเก็บ  

ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 
เป็น 376.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 352.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างเนื่องจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในวันที่ 1 เมษายน 2555 และจ านวนบุคคลกรที่เพิ่มขึ้นจาก 1,899 คน ในวันที่ 31 ธันวาคม 
5224 เป็น 1,958 คน ในวันท่ี 31 ธันวาคม 5225 

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เป็น 184.7 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 
159.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า
เฉล่ียเป็น 3.8 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5225 จาก 3.4 บาทต่อกิโลวัตต์-
ชั่วโมง ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้น 
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ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เป็น 29.7 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 จาก 25.8 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้เจรจากัน ทั้งนี้ อัตราค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเจรจาและ
สภาวะตลาด แต่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ  

ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ  ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ เพิ่มขึ้น เป็น 11.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5222 จาก 4.3 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนจาก
การด าเนินธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เป็น 22.1 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 5222 จาก 48.5 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตร Rabbit Card ซึ่งบางส่วนได้ถูกหักลบจากการลดลงของ 
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนื่องจากบีทีเอสซียกเลิกกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการแลกคะแนนของตั๋ว
โดยสารแบบเก่าหลังจากที่เริ่มใช้บัตร Rabbit Card แล้ว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 เป็น 317.5 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 5222 จาก 563.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและท าความสะอาด อันเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้นิติบุคคล  โดยผลจากกรณีข้างต้น ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการ
เงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 เป็น 1,405.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5222 จาก 1,165.5 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยหากคิดเป็นสัดส่วนกับรายรับ
ทั้งหมด ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.6 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 5222 จากร้อย
ละ 37.4 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224  

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงร้อยละ 7.9 เหลือ 560.1 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 5222 จาก 607.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของดอกเบี้ยจ่ายหลังจากที่ได้ช าระหนี้ของหุ้นกู้ระยะยาว ชุดที่ 1 เมื่อถึงก าหนดไถ่ถอน ซึ่งบางส่วนได้ถูก
หักลบจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าทางการเงิน และการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมธนาคาร 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยผลจากกรณีข้างต้น ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 เป็น 
844.9 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จากเดิม 227.6 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 5224 โดยหากคิดเป็นสัดส่วนกับรายได้ทั้งหมด ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
53.5 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จากเดิมร้อยละ 17.9 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
5224 
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ภำษีเงินได้นิติบุคคล  บีทีเอสซีบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 เป็น
จ านวน 17.3 ล้านบาท บีทีเอสซีไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 
เนื่องจากบีทีเอสซีได้รับประโยชน์จากขาดทุนสะสมที่ยกมา อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีจะต้องเริ่มเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 5222 เป็นต้นไป ภายหลังจากผลขาดทุนสะสมที่ยกมาหมดลงในวันที่ 4 ธันวาคม 
5222 อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ก ำไรส ำหรับปี  โดยผลจากกรณีข้างต้น ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4 เป็น 857.6 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือน
ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จาก 227.6 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 สัดส่วนก าไร
สุทธิเทียบกับกับรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.8 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 จากร้อยละ 
17.9 ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 

ปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2555 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2554 

รำยได้ รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เป็น 4,298.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 3,544.9 ล้าน
บาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าโดยสาร 

รายได้จากค่าโดยสาร รายได้จากค่าโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 เป็น 4,296.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5222 จาก 3,544.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ านวนผู้โดยสาร
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 เป็น 176.0 ล้านคนในปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5222 จาก 145.2 ล้านคน ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มให้บริการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท (อ่อนนุช – แบริ่ง) ในเดือน
สิงหาคม 2554 และการได้ประโยชน์เต็มปีในปีบัญชี 5222 จากการเชื่อมต่อกับเส้นทางให้บริการใหม่ (แอร์พอร์ต 
ลิงค์ในเดือนสิงหาคม 2553 และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในเดือนพฤษภาคม 2553) และการทยอยเริ่มน าขบวน
รถไฟฟ้าใหม่ขนาด 4 ตู้โดยสารมาให้บริการในช่วงเดือนมิถุนายน 5223 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 นอกจากนี้ 
จ านวนผู้โดยสารในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 ได้รับผลกระทบในทางลบจากการชุมนุมประท้วงทางการเมือง
ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 5223 ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 อย่างไรก็ตาม จ านวน
ผู้โดยสารในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย 
ซึ่งกระทบพื้นที่ต่างๆ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกันยายนและธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ค่าโดยสารเฉล่ียลดลง
เล็กน้อยเป็น 24.41 บาทต่อเที่ยวในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5225 จาก 24.42 บาทต่อเที่ยวในปีส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2554  

รายได้อื่นๆ  รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 38,360.7 บาท  
ในปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานท่ี
ไม่ใช้แล้ว 

ค่ำใช้จ่ำย  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เป็น 2,648.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222จาก 2,521.4 
ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าโดยสาร ซึ่งถูกหักลบ
บางส่วนจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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ต้นทุนค่าโดยสาร  ต้นทุนค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เป็น 2,231.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 
จาก 1,997.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น และสาเหตุรองจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และค่าไฟฟ้า 
ซึ่งถูกหักลบบางส่วนจากการลดลงของค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุง และค่าเบี้ยประกันภัย  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 เป็น 1,181.7 ล้านบาท ในปี
ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 935.2 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
จ านวนผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้น การเริ่มน าขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารจ านวน 12 ขบวนมาใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน 
2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 5224 และการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณใหม่ในเดือนธันวาคม 2553  

ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงลดลงร้อยละ 7.2 เป็น 375.2 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 
จาก 405.9 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บีทีเอสซีเริ่มบ ารุงรักษา
ระบบอาณัติสัญญาณด้วยตนเอง ท าให้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซึ่งผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลภายนอกเคยเรียกเก็บ และการลดลงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแทนสินทรัพย์เก่าที่เกี่ยวข้องกับการ
ซ่อมบ ารุงขบวนรถไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 
425.1 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 422.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยสาเหตุ
หลักมาจากการรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์ของพนักงาน) ซึ่งถูกหัก
กลบบางส่วนโดยการปันส่วนพนักงานบางส่วนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไปยังการด าเนินงานของส่วนต่อขยายตาม
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ11.2 เป็น 213.0 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 191.1 ล้าน
บาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าเฉล่ียเป็น 3.44 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 3.35 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224 และการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพราะการน าขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารมาให้บริการอย่างเต็มที่และการลด
ช่วงห่างของเวลาระหว่างขบวนรถ ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนโดยการปันส่วนค่าไฟฟ้าบางส่วนไปยังการด าเนินงานของ
ส่วนต่อขยายตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเบี้ยประกันภัยลดลงร้อยละ 16.1 เป็น 33.3 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 
39.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปันส่วนค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนไป
ยังการด าเนินงานของส่วนต่อขยายตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และการเพิ่มค่าของ
สกุลเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกหักกลบบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน (Property “All Risks”) และภัยจากการก่อการร้ายเนื่องจากมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความ
คุ้มครองที่ได้เจรจากันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเจรจาและสภาวะตลาด แต่ไม่ได้
มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ หรือการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ 
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ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ ลดลงร้อยละ 31.1 เป็น 6.5 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5222 จาก 9.0 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนจากการด าเนิน
ธุรกิจปกติ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 11.4 เป็น 60.1 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5222 จาก 67.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการขายในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 เนื่องจากในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การชดเชยส าหรับบัตรสมาร์ทการ์ดที่ไม่ถูกใช้งานระหว่างการหยุดให้บริการชั่วคราวในช่วงการชุมนุมทางการเมือง
ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 21.7 เป็น 357.0 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5222 จาก 455.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลดลงของค่าจ้าง
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน อันเป็นผลมาจากการปันส่วนค่าจ้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานไปยังการ
ด าเนินงานของส่วนต่อขยายตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว แต่ถูกหักกลบบางส่วนโดย
การรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 (ผลประโยชน์ของพนักงาน) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนกำรฟื้นฟูกิจกำร  จากรายรับ
และค่าใช้จ่ายข้างต้น ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนการฟื้นฟูกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.2 เป็น 1,649.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 1,023.5 ล้านบาท ในปีส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 5224 สัดส่วนของก าไรที่เทียบกับรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 38.4 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5222 จากร้อยละ 28.9 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224  

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เป็น 812.3 ล้านบาท ในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
5222 จาก 744.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 ของบีทีเอสซี 

ก ำไรก่อนก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนกำรฟื้นฟูกิจกำร  ก าไรก่อนก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตามแผนการฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็น 837.5 ล้านบาท ในปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5222 จาก 278.8 ล้าน
บาท ในปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5224  

ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนกำรฟื้นฟูกิจกำร บีทีเอสซี ไม่มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตาม
แผนการฟ้ืนฟูกิจการในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 หรือ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 

ก ำไรส ำหรับปี  ก าไรส าหรับปีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็น 837.5 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จาก 
278.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 สัดส่วนก าไรสุทธิเทียบกับกับรายรับทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
19.5 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 จากร้อยละ 7.9 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224  
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ปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2554 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนำคม 2553 

รำยได้ รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็น 3,544.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 3,484.6 ล้านบาท 
ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากค่าโดยสาร  

รายได้จากค่าโดยสาร รายได้จากค่าโดยสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เป็น 3,544.8 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224 จาก 3,484.6 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.5 จาก 144.5 ล้านคน ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 เป็น 145.2 ล้านคนในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224 และค่าโดยสารเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จาก 24.15 บาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 เป็น 24.45 
บาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224  ทั้งนี้ จ านวนผู้โดยสารของบีทีเอสซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากวันที่ 1 
กรกฎาคม 5223 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 5224 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตของจ านวนผู้โดยสาร
ตามปกติ การเปิดให้บริการของแอร์พอร์ต ลิงค์ การเริ่มน าขบวนรถไฟฟ้าใหม่ขนาด 4 ตู้โดยสารมาให้บริการ และ
ผลกระทบจากการเพิ่มการขึ้นของราคาน้ ามันเชื้อเพลิงต่อระบบขนส่งรูปแบบอื่น จ านวนผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 5223 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 5223 ได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญจากการปิดและการหยุด
ให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร บีทีเอสซีประมาณการการขาดทุนรายรับที่เกิดจากการหยุด
ให้บริการ 8 วันและการให้บริการเพียงบางส่วน 19 วันไว้ที่ประมาณ 170.0 ล้านบาท โดยถูกหักลบจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าโดยสารในบัตรโดยสารประเภทเติมเงินและบัตรโดยสารประเภท 30 วันที่หมดอายุลง อันเป็นผลมาจากการ
หยุดและระงับการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักระหว่างเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม 2553 

รายได้อื่นๆ บีทีเอสซีบันทึกรายได้อื่นๆ จ านวน 38,360.7 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 ซึ่ง 
เกิดจากการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ บีทีเอสซีไม่มีรายได้อื่นๆ ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5223 

ค่ำใช้จ่ำย  ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 2.4 เป็น 2,521.4 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 2,583.9 
ล้านบาทในปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนค่าโดยสาร แต่ถูกหักกลบ
บางส่วนโดยการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายในการขาย 

ต้นทุนค่าโดยสาร  ต้นทุนค่าโดยสารลดลงร้อยละ 3.2 เป็น 1,997.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 
จาก 2,064.3 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายซ่อม
บ ารุงและสาเหตุรองจากการลดลงของค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งถูกหักลบบางส่วน
จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายลดลงเล็กน้อยเป็น 935.2 ล้านบาท ในปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 5224 จาก 936.6 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของการคาดการณ์จ านวนผู้โดยสารซึ่งท าให้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของปีปัจจุบันลดลงโดยวิธีการตัด
จ าหน่ายตามวิธีจ านวนผลผลิต (Unit of Production Amortization Method) 
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ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงลดลงเล็กน้อยเป็น 405.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 
462.1 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการท่ีบีทีเอสซีเริ่มบ ารุงรักษาระบบวิทยุ
ด้วยตนเองท าให้มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซึ่งผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลภายนอกเคยเรียกเก็บ และ
เหตุรองมาจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุงบางส่วนของบีทีเอสซีไปเป็นส่วนการด าเนินงานในส่วนตอ่ขยายตาม
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 
422.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 411.6 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดย
เหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนบุคคลกรจาก 1,429 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 5224 เป็น 1,662 คน ในวันที่ 31 
มีนาคม 5224 และการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 

ค่าไฟฟ้า  ค่าไฟฟ้าลดลงเล็กน้อย เป็น 191.1 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 194.2 ล้านบาท ใน
ปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปันส่วนค่าไฟฟ้าบางส่วนไปยังการด าเนินงานของส่วน
ต่อขยายตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว  

ค่าเบี้ยประกันภัย  ค่าเบี้ยประกันภัยลดลงร้อยละ 17.5 เป็น 39.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 
47.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้
เจรจาโดยรวม และการปันส่วนส่วนหนึ่งของค่าเบี้ยประกันไปเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานในส่วนต่อขยาย
ตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ ต้นทุนค่าโดยสารอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 9.0 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 
จาก 8.9 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนจากการด าเนินธุรกิจ
ปกติ  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.1 เป็น 67.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224 จาก 51.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการขายในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายเพื่อการชดเชยค่าโดยสารในบัตร
โดยสารประเภท 30 วันที่ไม่ถูกใช้งานระหว่างการหยุดให้บริการชั่วคราวเมื่อครั้งการชุมนุมทางการเมืองช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม 2553  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 2.6 เป็น 455.7 ล้านบาทในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224 จาก 467.9 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลดลงของ 
ค่าสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยและค่าธรรมเนียมบริการวิชาชีพ แต่ถูกหักลบบางส่วนจากการ
เพิ่มขึ้นของของค่าจ้างและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยใน
ปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 ลดลงจากการจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปยังส่วนต่อขยายสายสีลม ส่วน 1 ซึ่งเปิด
ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 5225 ส าหรับการให้บริการเต็มปี เปรียบเทียบกับการจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปี
ส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 ซึ่งปันส่วนให้ส่วนต่อขยายสายสีลมเป็นระยะเวลาไม่เต็มปี 
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ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ภำยใต้ตำมฟื้นฟูกิจกำร   จากข้างต้น 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีภายใต้ตามฟื้นฟูกิจการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เป็น 
1,023.5  ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 900.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดย
สัดส่วนกับรายรับทั้งหมด เป็นร้อยละ 28.9 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.8 ในปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 5223  

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 เป็น 744.7 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 
มีนาคม 5224 จาก 460.3 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการช าระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ระยะยาวซึ่งออกเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2552 เป็นเวลาเต็มปี ในปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5224 

ก ำไรก่อนเงินได้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมแผนกำรฟื้นฟูกิจกำร  จากข้างต้น ก าไรก่อนเงินได้จากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ตามฟื้นฟูกิจการลดลงร้อยละ 36.7 เป็น 278.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 
5224จาก 440.4 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223  

ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ภำยใต้แผนกำรฟื้นฟูกิจกำร บีทีเอสซีมีก าไร 4,528.0 บาทจากการปรับ
โครงสร้างหน้ีตามแผนการฟื้นฟูกิจการในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการ
ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระท่ีเกี่ยวกับการช าระหนี้คงค้างตามแผนฟ้ืนฟูกิจการในเดือนกันยายน 2552 หลังศาล
ล้มละลายกลางเลิกการฟื้นฟูกิจการของบีทีเอสซีในเดือนตุลาคม 2551 โปรดพิจารณารายละเอียดของแผนฟื้นฟู
กิจการในหัวข้อ 3.3.5 “–แผนฟ้ืนฟูกิจการของบีทีเอสซี” 

ก ำไรส ำหรับปี  ก าไรส าหรับปีลดลงร้อยละ 94.4 เป็น 278.8 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จาก 
4,968.4 ล้านบาท ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 สัดส่วนก าไรสุทธิเทียบกับรายรับทั้งหมด ลดลงอย่างมากเป็น
ร้อยละ 7.9 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 จากร้อยละ 142.6 ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 
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สภาพคลอ่งและแหล่งเงินทุน 

กระแสเงินสด 

ตารางต่อไปนี้แสดงงบกระแสเงินสดเฉพาะส่วนธุรกจิรถไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ 

 
 

ปีสิ้นสุด วันท่ี 11 มีนาคม 
 
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันท่ี 

11 ธันวาคม 
  2551  2554  2555  2554  2555 
งบกระแสเงินสด:  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
  (หน่วย: ล้าน) 
  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน:           

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน ......................................................................................................   1,914.1  

 

2,030.9  2,905.0  

 

2,083.2  

 
2,450.5 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน ..................................................   13.8  (22.4)  (76.4)  (44.1)  (66.6) 

เงินสดจ่ายช าระดอกเบี้ย .......................................................................................   (517.7)  (695.9)  (769.9)  (551.0)  (523.3) 

จ่ายภาษีเงินได้          (17.3) 

รวม ................................................................................................................   1,410.2  1,312.6  2,058.7  1,488.1  1,843.3 
           

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน:           
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) ...........................................................................   137.7  10.1  —  —  — 

เงินฝากท่ีมีภาระผูกพันในสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น) ..........................................   —  253.9  —  —  — 
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น – หุ้นกู้ของสถาบันการเงิน  —  —  —  —  (100.0) 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น  (40.7)  (51.5)  (0.3)  (1.1)  — 
ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น ..........................................................................................   (883.8)  (1,025.6)  (69.3)  (72.1)  (30.9) 

อื่นๆ(1) .................................................................................................................   (37.4)  (58.4)  (55.8)  (17.5)  (17.1) 

รวม ................................................................................................................   (824.2)  (811.2)  (92.4)  (90.4)  (148.0) 

      
 

 
 
 

 

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน:           
ช าระเงินตามสัญญาเชา่ทางการเงิน .......................................................................   (3.6)  (3.3)  (0.3)  (0.2)  (0.2) 

ช าระเงินตามแผนฟื้นฟกูิจการ ...............................................................................   (10,016.2)  —  —  —  — 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว ......................................................................   11,854.5  —  —  —  — 

ช าระหน้ีหุ้นกู้ระยะยาว ..........................................................................................   —  —  —  —  (2,500.0) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรับจาก (ช าระให้) บีทีเอสจี(5)  (5,003.9)  (1,468.6)  (2,258.4)  (1,491.1)  (1,212.3) 

รวม ................................................................................................................   (3,169.2)  (1,471.9)  (2,258.7)  (1,491.3)  (1,287.9) 

      
 
 

 
 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) ....................................   (2,583.2)  (970.5)  (292.4)  (93.6)  407.4 
______________________________ 
(1) รวมถึงเงินที่เพิ่มข้ึนจากเงินล่วงหน้า เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(2) เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพ่ือใช้ในการเตรียมงบการเงินเฉพาะส่วน

ธุรกิจรถไฟฟ้าซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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งวดเกา้เดือนส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 บีทีเอสซีมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานทั้งส้ิน 2,450.5 ล้านบาท และมีสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานสุทธิ
ลดลง 66.6 ล้านบาท การลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของส่วนอื่นๆ 
จ านวน 174.9 ล้านบาทซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสะสมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบอาณัติ
สัญญาณ จ านวนดังกล่าวถูกหักลบบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 132.1 ล้าน
บาท นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 523.3 ล้านบาท ซึ่งถึงก าหนดช าระภายใต้หุ้นกู้ระยะยาวของบีที
เอสซี และค่าภาษีเงินได้จ านวน 17.3 ล้านบาท ดังนั้น บีทีเอสซีจึงมีเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด าเนินงาน
จ านวน 1,843.3 ล้านบาท 

ในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5222 กระแสเงินสดของบีทีเอสซีที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนจ านวน 148.0 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนระยะยาวที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นกู้ของสถาบันการเงินจ านวน 100.0 
ล้านบาทและต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจ านวน 30.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า และระบบ
วิทยุ 

ในงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 5222 กระแสเงินสดของบีทีเอสซีที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,287.9 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการช าระหนี้หุ้นกู้ระยะยาว ชุดที่ 1 ในวันถึงก าหนดไถ่ถอนจ านวน 2,500.0 ล้านบาท 
ซึ่งถูกหักลบบางส่วนจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ช าระให้แก่บีทีเอสซีหรือผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี (ขึ้นอยู่กับว่าเป็น
กระแสเงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดออก) จ านวน 1,212.3 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี
สุทธิของสินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เพื่อใช้ในการเตรียมงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหมายเหตุ 5 ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  

ปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2555 

ในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5222 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงานทั้งส้ิน 5,902.0 ล้านบาท และมีสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานลดลงสุทธิ 76.4 ล้านบาท การ
ลดลงของสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากอะไหล่ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 72.7 ล้านบาท  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออะไหล่ส าหรับขบวนรถไฟฟ้าขนาด 4 ตู้โดยสารของบีทีเอสซีจ านวน 15 ขบวน สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่นท่ีเพิ่มขึ้นจ านวน 53.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหน้ีอื่นที่ลดลงจ านวน 24.4 ล้านบาท ซึ่งถูกหักลบบางส่วนจากรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นจ านวน 34.4 ล้าน
บาท จากเงินสดที่รับช าระเพื่อซื้อบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน และการเติมเงินบัตรโดยสาร และหนี้สินด าเนินงาน
อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 38.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเงินประกันผลงานที่เพิ่มขึ้นส าหรับระบบอาณัติ
สัญญาณ ค่าไฟฟ้าสะสมที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนระบบอาณัติสัญญาณ นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 
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769.9 ล้านบาท จากหุ้นกู้ระยะยาวของบีทีเอสซี ดังนั้น เงินสดสุทธิของบีทีเอสซีจากกิจกรรมด าเนินงานจึงมี
จ านวนทั้งสิ้น 2,058.7 ล้านบาท  

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนจ านวน 95.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ต้นทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นจ านวน 69.3 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ของระบบอาณัติ
สัญญาณ และเครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชเพื่อสนับสนุนส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท 

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 2,258.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ช าระให้แก่บีทีเอสซีหรือผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกระแสเงินสดเข้า
หรือกระแสเงินสดออก) จ านวน 2,258.4 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์
และหน้ีสินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เพื่อใช้ในการเตรียมงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 
5 ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

ปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2554 

ในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5224 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงานทั้งส้ิน 5,030.9 ล้านบาท และมีสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานลดลงสุทธิจ านวน 55.4 ล้านบาท 
จากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นท่ีเพิ่มขึ้นจ านวน 9.8 ล้านบาท ตามเบี้ยประกันภัยช าระล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นและเงินที่ช าระ
ไปล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงจ านวน 10.6 ล้านบาท นอกจากนี้ บีทีเอสซีมี
ดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 692.9 ล้านบาทส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวของบีทีเอสซีที่ถึงก าหนดช าระ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงมีเงิน
สดสุทธิที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 1,312.6 ล้านบาท  

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 811.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากต้นทุนโครงการท่ีเพิ่มขึ้น 1,052.6 ล้านบาท จากการซื้อขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ 
ซึ่ งถูกหักลบบางส่วนจากเงินฝากที่มีภาระผูกพันในสถาบันการเงินที่ เพิ่มขึ้นจ านวน 523.9 ล้านบาท  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักประกันท่ีบีทีเอสซีได้ให้ส าหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า 

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5224 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิเป็น 1,471.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ช าระให้แก่บีทีเอสซีหรือผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกระแสเงินสดเข้า
หรือกระแสเงินสดออก) จ านวน 1,468.6 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์
และหน้ีสินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เพื่อใช้ในการเตรียมงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 
5 ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
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ปีส้ินสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2553 

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินด าเนินงาน 1,914.1 ล้านบาท และมีสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิ 13.8 ล้านบาท โดยสินทรัพย์
และหนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่ลดลง 51.0 ล้านบาท จาก
เบี้ยประกันภัยช าระล่วงหน้าที่ลดลง การลดลงของค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ รายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น 11.8 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดที่รับช าระเพื่อซื้อบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน  เงินประกันผลงานส าหรับระบบ
อาณัติสัญญาณใหม่ ท่ีเพิ่มขึ้นจ านวน 16.8 ล้านบาท หน้ีสินอื่นที่เพิ่มขึ้น 35.4 ล้านบาทจากดอกเบี้ยจ่ายสะสมของ
หุ้นกู้ระยะยาวของบีทีเอสซีที่ถึงก าหนดช าระ และถูกหักลบบางส่วนจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นที่ลดลงจ านวน 
78.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บีทีเอสซีมีดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 217.7 ล้านบาท ดังนั้น บีทีเอสซีจึงมีเงินสดสุทธิที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 1,410.5 ล้านบาท  

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมลงทุน 854.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากต้นทุน
โครงการที่เพิ่มขึ้นจ านวน 883.8 ล้านบาทตามการซื้อขบวนรถไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวส่วนหนึ่ง
ถูกหักออกโดยตัวเลขเงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากสถาบันการเงินที่ลดลงจ านวน 137.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากการถอนเงินสดเพื่อช าระค่าขบวนรถไฟฟ้า 

ในปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 3,169.2  ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
การคืนเงินกู้จ านวน 10,016.2 บาทตามแผนฟื้นฟูกิจการในเดือนกันยายน 5225 ภายหลังศาลล้มละลายกลางได้
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบีทีเอสซีในเดือนตุลาคม 5221 และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ช าระให้แก่บีทีเอสซีหรือผู้ถือ
หุ้นของบีทีเอสซี (ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกระแสเงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดออก) จ านวน 5,003.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์และหน้ีสินของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักเพื่อใช้ในการเตรียมงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
ซึ่งถูกหักลบบางส่วนจากเงินจ านวน 11,824.2 ล้านบาทที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวซึ่งในเดือนสิงหาคม 
5225 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 5 ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจ
รถไฟฟ้าสายหลักซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และสรุปแผนฟื้นฟูกิจการในหัวข้อ  3.3.5 “แผนฟื้นฟูกิจการ
ของบีทีเอสซี” 

สภาพคล่อง 

หลังจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น บีทีเอสซีจะโอนรายได้จากค่าโดยสาร - สุทธิ (หลังจากหักค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวันแล้ว) ในแต่ละวันไปที่บัญชีของกองทุนในวันท าการถัดไป พร้อมกับค่าใช้จ่าย O&M 

ประมาณการรายวันไปยังบัญชีค่าใช้จ่าย O&M โดยค่าใช้จ่าย O&Mในแต่ละเดือนรวมถึงต้นทุนต่างๆ ของค่า
โดยสาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ส้ินเดือนปฏิทินที่สามหลังจากเดือนที่วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นเกิดขึ้น และไม่มีเหตุผิดนัดภายใต้
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเกิดขึ้น บีทีเอสซีสามารถน าเงินจ านวนเท่ากับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณ

การรายวันของเดือนดังกล่าว ออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ได้ภายในวันท าการที่ 3 นับจากส้ินเดือนของแต่ละ
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เดือน ส าหรับค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันในช่วงระหว่างวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงส้ินเดือน
ปฏิทินที่สามหลังจากเดือนที่วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นเกิดขึ้น บีทีเอสซีสามารถน าเงินในจ านวนที่เท่ากับ
ค่าใช้จ่าย O&M ประมาณการรายวันส าหรับช่วงเวลาดังกล่าวออกจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M ได้หลังจากวันส้ิน
เดือนของเดือนปฏิทินที่สามดังกล่าว  ดังนั้น บีทีเอสซีจึงจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่าย O&M (เป็นจ านวนสูงสุดเท่ากับ
ค่าใช้จ่าย O&M สามเดือน) ไปก่อนแล้วจึงจะสามารถถอนเงินจ านวนดังกล่าวจากบัญชีค่าใช้จ่าย O&M 

แหล่งเงินทุนหลักของบีทีเอสซี ได้แก่ เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน การก่อหนี้สิน และส่วนทุนโดย ณ วันที่ 31 
มีนาคม 5223 บีทีเอสซีมีหนี้สินค้างช าระ (ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและหุ้นกู้ระยะยาว) 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น 11,877.3 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5224 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 11,907.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 5222 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 11,939.9 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 9,461.1 
ล้านบาท  

การก่อหนี้สิน 

หุ้นกู้ระยะยำว 

เมื่อวันที่ 51 สิงหาคม 5225 บีทีเอสซีได้ออกหุ้นกู้ระยะยาว (“หุ้นกู้ระยะยาว”) มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 15,000 ล้าน
บาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นห้าส่วน ดังนี้ 

ชุด:  
วันครบก าหนดไถ่

ถอน 
 อัตราดอกเบี้ย  เงินต้น  

เงินต้นค้างช าระ ณ 
วันท่ี 11 มีนาคม 

2555 
 
เงินต้นค้างช าระ ณ 
วันท่ี 11 ธันวาคม 

2555 
    (ร้อยละต่อปี)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

ส่วนท่ี 1 ..................................................   21 สิงหาคม 2222  4.75  2,500.0  2,500.0  — 
ส่วนท่ี 2 ..................................................   21 สิงหาคม 2226  5.25  2,500.0  2,500.0  2,500.0 
ส่วนท่ี 3 ..................................................   21 สิงหาคม 2227  5.75  4,000.0  4,000.0  4,000.0 
ส่วนท่ี 4 ..................................................   21 สิงหาคม 2228  6.25  1,500.0  1,500.0  1,500.0 
ส่วนท่ี 5 ..................................................   21 สิงหาคม 2229  6.75  1,500.0  1,500.0  1,500.0 
รวม  ..................................................       12,000.0  12,000.0  9,200 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 และวันท่ี 31 ธันวาคม 5222 เงินต้นค้างช าระของหุ้นกู้ระยะยาวมีจ านวนรวม 11,939.6 
ล้านบาท และ 9,461.0 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบีทีเอสซีจะต้องช าระดอกเบี้ยทุกๆ สามเดือน ทั้งนี้ ตามข้อก าหนด
ก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ระยะยาว (“ข้อก าหนดสิทธิ”) บีทีเอสซีมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่
ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆก็ได้ โดยในเดือนมกราคม 5226 บีทีเอสซีได้ซื้อคืนหุ้นกู้ระยะยาวเป็นเงินต้นจ านวน 
1,037.0 ล้านบาท หุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน  

ข้อก าหนดสิทธิได้ก าหนดให้มีข้อผูกพันหลายประการซึ่งเป็นข้อผูกพันมาตรฐานท่ัวไป รวมถึงข้อผูกพันต่อไปน้ี 

 บีทีเอสซีจะต้องด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) ในอัตราไม่ต่ ากวา่ 1.2  
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 ห้ามมิให้บีทีเอสซีขาย โอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน สิทธิ หรือรายได้ที่เป็นสาระส าคัญตามสัญญา

สัมปทาน และสัญญาอื่นซึ่งระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธ ิ

 ห้ามมิให้บีทีเอสซีให้เงินกู้ยืม หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือให้การค้ าประกัน หรือยอมรับการตก
ลงเพื่อรับผิดชอบชดใช้ หรือยอมรับหนี้สินของบุคคลใดๆ 

 ห้ามมิให้บีทีเอสซีประกาศหรือจ่ายเงินปันผลหรือท าการแบ่งปันก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี 
ในระหว่างที่ เกิดเหตุผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีที่การประกาศหรือจ่ายเงินปันผลหรือ  
การแบ่งปันก าไรดังกล่าวอาจเป็นเหตุท าให้บีทีเอสซีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิข้อใด 
ข้อหน่ึงได้ และ 

 ห้ามมิให้บีทีเอสซีลดทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

นอกจากนี้ ข้อก าหนดสิทธิยังได้ก าหนดเหตุ ผิดนัดหลายประการซึ่งเป็นเหตุผิดนัดมาตรฐานทั่วไป รวมถึงเหตุ 
ผิดนัดต่อไปน้ี 

 บีทีเอสซีผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าในมูลหน้ีใดๆ เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 200 ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่น
ที่มีจ านวนเทียบเท่า) ในปีแรกนับจากวันออกหุ้นกู้ และในปีต่อๆ ไป เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 1,000 
ล้านบาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ มูลหนี้ใดๆดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหน้ีค่าใช้จ่ายค้าง
ช าระและหน้ีในทางการค้าปกติ 

 บีทีเอสซีหยุดประกอบกิจการ ขาย หรือโอนกิจการตามสัญญาสัมปทานทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
และ 

 เมื่อมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ การงดเว้น หรือยกเลิกสัญญาสัมปทาน 
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ  ที่บีทีเอสซีได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นสาระส าคัญและบีทีเอสซีจ าต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจภายใต้
สัญญาสัมปทานหรือสัญญาอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  ซึ่งการแก้ไขเปล่ียนแปลง  
การงดเว้น หรือยกเลิกเช่นว่านั้นมีนัยส าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติการ
ช าระหนี้ของบีทีเอสซีและบีทีเอสซีไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ
จากวันท่ีเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 

เงินกู้ยืมธนำคำร 

บีทีเอสซีได้รับวงเงินกู้ยืมจ านวนหน่ึงจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบีทีเอสซีสามารถเบิกถอนได้ภายใน
วงเงินดังกล่าว ส าหรับการซื้อตู้โดยสารจ านวน 32 ตู้จากซีเมนส์เพิ่มเติม รวมถึงการซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจ านวน
ห้าขบวนจากซีอาร์ซี ท้ังนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวมิได้อยู่ภายในขอบเขตของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ดังนั้น 
เงินกู้ยืมธนาคารจึงมิได้ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
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ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5223 วันที่ 31 มีนาคม 5224 และ วันที่ 31 มีนาคม 5222 และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 5224 
และ วันที่ 31 ธันวาคม 5222 อย่างไรก็ตาม การผิดสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวอาจถือเป็นเหตุผิดนัด  (cross default) 
หรือเหตุที่ต้องช าระเงินคืนก่อนถึงก าหนด (cross-acceleration) ของหุ้นกู้ระยะยาว นอกจากนี้ ในวันที่ 30 
มกราคม 2556 บีทีเอสซีกู้ยืมเงินจ านวน 1,037,0 ล้านบาท ภายใต้สัญญากู้ยืมสินเชื่อระยะส้ัน (Bridge Loan) 
เพื่อใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้บีทีเอสซีบางส่วน และกู้ยืมเงินจ านวน 650.0 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ 
เงินกู้ยืมสินเชื่อระยะสั้น และเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวได้ถูกช าระไปแล้วบางส่วนจากเงินกู้ที่บีทีเอส
ซีกู้เพิ่มเติม (refinance) เป็นจ านวน 917.0 ล้านบาท และ 600.0 ล้านบาท ตามล าดับ ในเดือนมีนาคม 2556 และ
กุมภาพันธ์ 2556 ตามล าดับ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาสรุปสัญญาดังกล่าวในหัวข้อ 3.3.2 (2) “สัญญากู้เงินกับธนาคาร
พาณิชย์” 

รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) 

ในอดีตที่ผ่านมา รายจ่ายฝ่ายทุนของบีทีเอสซีส่วนมากเกิดขึ้นจากการซื้อขบวนรถไฟฟ้า อุปกรณ์ของระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบส่ือสาร อุปกรณ์เก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า และอุปกรณ์ ตารางต่อไปนี้
แสดงรายจ่ายฝ่ายทุนของบีทีเอสซีในช่วงที่ผ่านมา  

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 11 มีนาคม  
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันท่ี 11 ธันวาคม 

 

  2551  2554  2555  2554  2555  
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีผ่านมา:  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  

  (หน่วย: ล้าน)  
ขบวนรถไฟฟ้า ........................................................   323.3  890.7  —  —  0.4  
ระบบอาณัติสัญญาณ .............................................   302.2  90.4  53.9  53.0  —  
อุปกรณ์เก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ...............................   77.0  10.5  9.3  9.3  —  
การปรบัปรุงอาคารซ่อมบ ารุง ...................................   152.7  —  —  —  —  
อื่นๆ ......................................................................   106.8  83.7  31.2  28.2  51.2  
รวม ..................................................................   965.0  1,072.3  94.4  90.2  51.6  

ในช่วงระยะเวลา 5-3 ปีข้างหน้า บีทีเอสซีมีโครงการส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนหลายโครงการด้วยกัน  
ซึ่งรวมถึง การซื้อตู้โดยสาร 32 ตู้จากซีเมนส์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจ านวนตู้โดยสารรถไฟฟ้าเป็นส่ีตู้โดยสารส าหรับ
รถไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วจ านวน 32 ขบวน การซื้อขบวนรถไฟฟ้าซึ่งมีสี่ตู้โดยสารเพิ่มเติมจ านวนห้าขบวนจากซีอาร์ซีเพื่อ
รองรับการให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลม การปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ และปรับปรุงทรัพย์สินและเครื่องมือ
เครื่องจักรในด าเนินการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  อย่างไรก็ตาม รายจ่ายฝ่ายทุนที่
เกี่ยวกับตู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวน 32 ตู้ที่ซื้อจากซีเมนส์ และขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวนห้าขบวนที่ซื้อ
จากจากซีอาร์ซีนั้น ได้ถูกจัดสรรไปไว้ในสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวและไม่อยู่ในขอบเขต
ของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายฝ่ายทุนรายการดังกล่าว 
โดยจะไม่ถูกหักออกจากรายได้ค่าโดยสารที่ได้รับจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก ทั้งนี้ บีทีเอสซีมิได้จัดงบประมาณไว้ส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5226 และ วันที่ 31 มีนาคม 5227 และบริษัทคาดว่าจะไม่มี
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ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่มีสาระส าคัญในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาหัวข้อ 2.3 “กลยุทธ์การลงทุน” ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในช่วงเวลาภายหลัง
จากนั้น 

ลักษณะของรายจ่ายฝ่ายทุนของบีทีเอสซีในปัจจุบันและอนาคตอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละปี และอาจสูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญในปีที่บีทีเอสซีจ าเป็นต้องลงทุนจ านวนมาก ซึ่งรวมถึงการซื้อขบวนรถไฟฟ้า โดยในปีเช่นว่านั้น บีทีเอส
ซีอาจมีเงินสดจากประกอบกิจการในรอบปีไม่เพียงพอส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนที่จ าเป็นทั้งจ านวน และมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินสดที่ได้จากการประกอบกิจการในปีก่อนหน้า หรือจากแหล่งเงินทุนภายนอก อาทิ การกู้ยืมเงินจาก
ธนาคาร เช่น บีทีเอสซีได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารเพื่อใช้ซื้อตู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวน 32 ตู้ และ
ขบวนรถไฟฟ้าใหม่จ านวนห้าขบวน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การก่อหน้ีสิน – เงินกู้ยืมธนาคาร” 

ภาระหนี้สินตามสัญญา 

ตารางต่อไปนี้แสดงภาระหนี้สินตามสัญญาของบีทีเอสซี ณ วันที่ 31 มีนาคม 5222 โดยแบ่งตามระยะเวลาถึง
ก าหนดช าระหนี้  

  ระยะเวลาถึงก าหนดช าระหน้ี 

  
น้อยกว่า  
1 ป ี

 1 ป ี– 1 ป ี  1 ป ี– 5 ป ี  
มากกว่า  
5 ป ี

 รวม 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
หุ้นกู้ระยะยาว ........................................................................................   2,500.0  8,000.0  1,500.0  —  12,000.0 
ภาระหน้ีค่าเครื่องมือและค่าซื้อคืนอื่นๆ(1) ..................................................   260.6  —  —  —  260.6 
ภาระหน้ีค่าบ ารุงรักษา(2) .........................................................................   284.0  —  —  —  284.0 
ภาระหน้ีดอกเบี้ยจ่าย(3) ...........................................................................   649.1  899.8  39.7  —  1,588.6 
ภาระหน้ีตามสัญญารวม ....................................................................   3,693.7  8,899.8  1,539.7  —  14,133.2 

______________________________  
(1) ประกอบด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ 

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 5226 และวันที่ 31 มีนาคม 5227 ไม่ถูกน ามารวม เนื่องจากไม่สามารถประมาณการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ   

(3) หนี้สินที่คิดอัตราลอยตัวภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีเงื่อนไขที่กล่าวถึงใน “ความเสี่ยงทางการตลาด – ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย” ได้ถูกรวมไว้ที่ความ
รับผิดสูงสุดที่ 46.3 ล้านบาท  

ธุรกรรมที่ไม่อยู่ในงบการเงิน 

กำรค้ ำประกันและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 บทีีเอสซีมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อการต่อไปน้ี 

 มอบให้แก่ กทม. เป็นจ านวน 37.5 ล้านบาทเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
สัมปทาน  
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 มอบให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวน 25.2 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าปรับ หรือ
หน้ีสินอื่น และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องอันเกิดขึ้นจากการใช้ไฟฟ้า   

นอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่มีธุรกรรมส าคัญอื่นๆ  
ที่มิได้อยู่ในงบการเงิน 

ความเสี่ยงทางการตลาด 

บีทีเอสซีมีความเส่ียงทางการเงินหลายประการ รวมถึงความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอัตรา
ดอกเบี้ย โปรดพิจารณาค าอธิบายเกี่ยวกับนโยบายทางบัญชีและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

สกุลเงินตราที่ใช้ในการน าเสนองบการเงินของบีทีเอสซี ได้แก่ สกุลเงินบาท ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบี
ทีเอสซีเกิดจากต้นทุนค่าบ ารุงรักษาและการซื้อขบวนรถไฟฟ้าและอะไหล่เป็นส าคัญ โดยต้นทุนค่าบ ารุงรักษาตาม
สัญญาซ่อมบ ารุง บางส่วนถูกก าหนดไว้เป็นสกุลเงินยูโร แต่จะถูกเรียกเก็บและจ่ายในแต่ละเดือนเป็นสกุลเงินบาท
โดยใช้อัตราขายถั่วเฉล่ียซึ่งประกาศโดยของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงห้าวันท าการก่อนวันถึงก าหนดช าระ
เงินสองวันท าการ ดังนั้น บีทีเอสซีจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินยูโรก่อนที่เงินจ านวนดังกล่าว
จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ รายจ่ายที่ถูกก าหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
4.1 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.7 ของรายจ่ายทั้งหมดของบีทีเอสซีในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 วันที่ 31 
มีนาคม 2554 และ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามล าดับ และร้อยละ 4.9 และร้อยละ 6.7ของรายจ่ายทั้งหมดของบีที
เอสซีในงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ เมื่อสัญญาซ่อมบ ารุงส้ินสุด
แล้ว บีทีเอสซียังอาจคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายซ่อมบ ารุง  

รายจ่ายฝ่ายทุนจากการซื้อตู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวน 35 ตู้จากซีเมนส์ และขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมจ านวนห้า
ขบวนจากซีอาร์ซไีด้ถูกจัดสรรไว้ในการด าเนินงานของส่วนต่อขยาย (extension) ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถ

และซ่อมบ ารุงระยะยาว และความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังกล่าวมิได้อยู่ภายใน
ขอบเขตของสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักที่
ได้รับการตรวจสอบส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5223 วันท่ี 31 มีนาคม 5224 และ วันที่ 31 มีนาคม 5222 และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักที่ยังมิได้รับการตรวจสอบส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จึงไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว 

ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ย 

หนี้สินค้างช าระของบีทีเอสซีมีทั้งที่ส่วนที่คิดดอกเบี้ยอัตราคงที่และอัตราผันแปร โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 5222 
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บีทีเอสซีมีหนี้สินค้างช าระ (ประกอบด้วยหนี้สัญญาเช่าทางการเงินและหุ้นกู้ระยะ
ยาว) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 11,939.9 ล้านบาท และ 9,461.1 ตามล าดับ 
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หน้ีสินเกือบทั้งหมดของบีทีเอสซีที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลักเป็นหุ้นกู้ระยะยาวซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ส าหรับหุ้นกู้ส่วนที่ 3 ซึ่งมีเงินต้นเป็นจ านวนรวม 4,000 ล้านบาทนั้น บีทีเอสซีได้เข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจากอัตรา
คงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปีส าหรับมูลค่า 3,000 ล้านบาทเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 8.85 ต่อปี 
โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งช าระโดยบีทีเอสซีจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนี DB Pulse Basket IndexTM ห้าวันท า
การก่อนวันช าระเงินในแต่ละงวด ทั้งนี้ ดัชนี DB Pulse Basket IndexTM ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
ทั้งดัชนี DB Pulse EUR IndexTM และดัชนี DB Pulse USD IndexTM ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยดัชนี DB 
Pulse EUR IndexTM ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนสถานะ long หรือ short ของดัชนี FRB EUR Index ในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงโดยอ้างอิงกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสามเดือน EURIBOR และ ECB Target Rates ในขณะท่ี
ดัชนี DB Pulse USD IndexTM ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนสถานะ long หรือ short ของดัชนี FRB USD Index ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  LIBOR  สามเดือน และ FED Target 
Rates ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย บีทีเอสซีต้องช าระเงินดอกเบี้ย (Settlement) ทุกๆ หกเดือน 
โดยมีก าหนดช าระครั้งสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยและความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของบีทีเอสซีในหมายเหตุข้อ 13 และข้อ 18 ในหมาย
เหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก 

ต้นทุนทางการเงินของบีทีเอสซีที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีจ านวนเท่ากับศูนย์บาท 30.2 
ล้านบาท และ 93.3 ล้านบาท ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 2553 วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ วันที่ 31 มีนาคม 
2555 และมีจ านวนเท่ากับ 70.1 ล้านบาท และ 70.1 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ DB Pulse Basket IndexTM อาจส่งผลให้จ านวนดอกเบี้ยที่ 
บีทีเอสซีต้องช าระมีอัตราสูงขึ้นจนสูงสุดที่อัตราร้อยละ 8.85 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 91.4 ล้านบาท และ 46.7 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

ภำษีอำกร 

ภาษีเงินได้ของบริษัทไทยโดยทั่วไปอยู่ที่อัตราร้อยละ 30 แต่อัตราดังกล่าวจะลดลงเหลือร้อยละ 23 ส าหรับ 
ปี 2555 และอัตราร้อยละ 20 ส าหรับปี 2556 และ ปี 2557 และหลังภายจากนั้นภาษีเงินได้จะกลับมาเป็นอัตราร้อย
ละ 30 เว้นแต่รัฐบาลจะขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีออกไป ทั้งนี้ บีทีเอสซีมิได้ช าระภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากบีทีเอสซีได้รับประโยชน์จากการน าผลขาดทุนสะสมในปีก่อนๆ มาหักกับก าไร
ในช่วงปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บีทีเอสซีคาดว่าจะเริ่มมีรายจ่ายค่าภาษีเงินได้ตั้งแต่วันท่ี 5 ธันวาคม 2555 เป็นต้น
ไป เนื่องผลขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่จะใช้ได้ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ กองทุนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

หากรายได้สุทธิในปีภาษีใดสูงกว่าราคาซื้อขายรายได้สุทธิที่จัดสรรส าหรับปีภาษีนั้น บีทีเอสซีตกลงชดใช้ภาษี
ธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 ของจ านวนที่เกินดังกล่าวให้แก่กองทุน ซึ่งส่วนเกินดังกล่าวอาจถูกพิจารณาว่าเป็น
ดอกเบี้ยทีบ่ีทีเอสซีช าระให้แก่กองทุน 
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ขำดทุนสะสมยกมำ 

ขาดทุนสะสมยกมา ประกอบด้วยรายการท่ีส าคัญ คือ ผลขาดทุนของบีทีเอสซีที่เกิดขึ้นจากแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่ง ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีจ านวนเท่ากับ 7,726.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามกฎหมายภาษีแล้วผลขาดทุนสะสมจากการ
ประกอบธุรกิจปกติ (ซึ่งรวมถึงที่ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากแผนฟื้นฟูกิจการ) สามารถยกมาใช้ได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับ
จากปีที่เกิดผลขาดทุนดังกล่าว ตารางต่อไปนี้แสดงจ านวนผลขาดทุนสะสมจากการประกอบธุรกิจปกติของบีทีเอส
ซีที่ยังไม่ได้ใช้ รวมถึงวันท่ีผลขาดทุนสะสมดังกล่าวส้ินสุดลง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 

วันท่ีผลขาดทุนสะสมสิ้นสุดลง  
จ านวนผลขาดทุนสะสม 

ท่ียกมา 
  บาท 
  (หน่วย: ล้าน) 
วันท่ี 31 มีนาคม 2556 .............................................................................................................................................................  7,726.1 
วันท่ี 31 มีนาคม 2557 .............................................................................................................................................................  – 
วันท่ี 31 มีนาคม 2558 .............................................................................................................................................................  – 
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 .............................................................................................................................................................  – 
วันท่ี 31 มีนาคม 2560 .............................................................................................................................................................  – 

รวม  7,726.1 

 
จ านวนภาษีเงินได้ที่บีทีเอสซีต้องจ่ายในอนาคตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ การใช้
ขาดทุนสะสมยกมา และระดับของรายจ่ายฝ่ายทุน ทั้งนี้ ขาดทุนสะสมของบีทีเอสซีสามารถใช้ได้โดยบีทีเอสซี
เท่านั้น กองทุนหรือบริษัทย่อยของบีทีเอสซีไม่สามารถน าขาดทุนสะสมดังกล่าวมาใช้ได้ ทั้งนี้ บีทีเอสซีอาจไม่
สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏว่าบีทีเอสซีมีก าไรไม่เพียง
พอท่ีจะมาหักจากผลขาดทุนท่ีเหลืออยู่ก่อนหมดอายุ 

พระรำชกฤษฎีกำ 

รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 5222 (“พระราชกฤษฎีกา”) เพื่อยกเว้นภาษีบางประเภทให้แก่
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่จะออกมารองรับ พระราช
กฤษฎีกาได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงผู้ถือหน่วยที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) ส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงกองทุน เป็น
ระยะเวลาสิบปีนับแต่ปีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ซึ่งแสดงไว้ด้านล่างนี ้อีกทั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จะต้องให้ข้อมูลแก่กรมสรรพากรตามที่ก าหนด เช่น รายชื่อของผู้ถือหน่วยที่ได้รับเงินปันผล และเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง จ านวนเงินปันผล และวันท่ีจ่ายเงินปันผล และต้องแจ้งต่อผผู้ถือหน่วยลงทุนว่าเงินปัน
ผลดังกล่าวเป็นเงินปันผลที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 
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พระราชกฤษฎีกายังได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือ
เนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิม  หรือให้แก่ 
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล และ 

 เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สิน ส าหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ และการกระท าตราสารที่เกิดขึ้นหรือ
เนือ่งมาจากการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งรวมถึง (ก) การโอนทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ที่มีสัญญาก าหนดให้กองทุนรวมต้องโอนทรัพย์สิน
กลับคืนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินเดิมในภายหลังหรือก าหนดให้ต้ องโอนต่อให้แก่ส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาล  และ (ข) การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่มีข้อก าหนดห้าม 
มิให้กองทุนรวมโอนทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่น  เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่เจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิ 
ในทรัพย์สินเดิม  

ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของ
หรือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินจะมีเงื่อนไขตามที่ประกาศก าหนด เช่น การโอนทรัพย์สินจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการ กลต. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย และ
ต้องประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศไทยเท่านั้น นอกจากนี้ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานต้องแจ้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รายการและราคาทรัพย์สิน พร้อมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับผู้จ าหน่าย จ่าย โอน หรือให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินต่อกรมสรรพากร กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานยังต้องแจ้ง
รายชื่อผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งค่าตอบแทน วิธีการจ่ายเงิน และระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะต้องยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกรมสรรพากรภายใน 30 
วันนับแต่วันยื่นงบการเงินประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

หากกองทุนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องเสีย
ภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้รับเต็มจ านวน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาหัวข้อ 6.3.3 “ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายอาจไม่ได้รับ
สิทธปิระโยชน์ทางภาษีหากกองทุนไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร” 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน - สิทธปิระโยชนท์ำงภำษ ี

บีทีเอสซีได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากการประกอบกิจการขนส่ง
มวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวรวมถึง (ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีก าหนดระยะเวลาแปดปีนับจากวันแรกที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิ จการ
นั้น (ค) ได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแปดปีไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากนั้นโดยมีก าหนดระยะเวลาห้าปี และ (ง) ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ดังกล่าวข้างต้นหมดลงแล้ว เว้นแต่ (กก) การน าผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแปดปีไปหักออกจากก าไรสุทธิ
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ที่เกิดขึ้นภายหลังจากนั้นซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 4 ธันวาคม 5222 และ (ขข) การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องน าเข้าเพื่อรองรับส่วนต่อขยายทั้งสองสายบนเงื่อนไขที่ว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
ดังกล่าวต้องน าเข้ามาภายในวันที่ 10 เมษายน 5227 ทั้งนี้ การได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลาย
ประการ ซึ่งรวมถึง (กก) ห้ามมิให้จ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้บุคคลอื่นใช้เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ขข) รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่างผู้มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว และการเปล่ียนแปลงการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวทุกครั้ง (คค) บุคคลผู้มีสัญชาติไทยต้องถือหุ้นรวมกันทั้งส้ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 21 ของทุนจด
ทะเบียน (งง) ห้ามมิให้หยุดด าเนินธุรกิจระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 เดือน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ (จจ) ต้องมีขนาดการลงทุน 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท 

ภาวะเงินเฟอ้ 

ตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศไทยเมื่อวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 
(headline consumer price index) อยู่ที่อัตราร้อยละ -0.9 ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.8 ในปี 5225 ปี 5223 และ ปี 
5224 ตามล าดับ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประมาณไว้ในรายงานภาวะเงินเฟ้อประจ าเดือนมกราคม 2555 ว่า
อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 และ ปี 2556 จะเป็นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.9 ตามล าดับ ทั้งนี้ บีทีเอสซีเชื่อว่าภาวะเงิน
เฟ้อของประเทศไทยมิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามากนัก 

การเปลี่ยนแปลงหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) 

ในช่วงระหว่างปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 มาตรฐานการบัญชีของไทย (TAS) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ฉบับใหม่ ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หลายฉบับได้มีผลใช้บังคับ ท้ังนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ผลประโยชน์ของพนักงาน) ฉบับใหม่ มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธุรกิจรถไฟฟ้าสายหลัก ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 มีนาคม 5222 ซึ่ง
ท าให้ต้นทุนพนักงานและต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 33.7 ล้านบาท  

ข้อมูลทางการเงนิที่มิได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

บีทีเอสซีใช้ช้อมูล EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ในการน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลประกอบการของบีทีเอสซี โดย EBITDA จะแสดงถึงข้อมูลก าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเส่ือมราคาและค่า
ตัดจ าหน่าย ส่วน EBIT จะแสดงถึงข้อมูลก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี ทั้งนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBIT ที่
ปรับปรุงแล้ว จะแสดงถึง EBITDA และ EBIT (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากหักก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตาม
แผนการฟื้นฟูกิจการ  ส่วน EBIT Margins และ EBITDA Margins จะแสดงถึงอัตราส่วนของ EBIT หรือ EBITDA 
(แล้วแต่กรณี) ต่อรายได้ 

EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว EBIT Margins ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA Margins  
ที่ปรับปรุงแล้ว มิใช่ตัวชี้วัดมาตรฐาน หรือตัวชี้วัดผลประกอบการทางการเงินหรือสภาพคล่องตามหลักการบัญชีที่
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รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) 
และไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นตัวชี้วัดที่ใช้แทนข้อมูลก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ข้อมูลก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทาง
การเงินและภาษีเงินได้ หรือตัวชี้วัดผลการประกอบการอื่นๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย (Thai 
GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) หรือใช้แทนข้อมูลกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน ทั้งนี้ EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว EBIT Margins ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และ 
EBITDA Margins ที่ปรับปรุงแล้ว เป็นเพียงตัวชี้วัดเสริมส าหรับแสดงผลประกอบการของบีทีเอสซี ซึ่งมิได้ถูกบังคับ
ให้ต้องมีหรือแสดงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) แต่อย่างใด 

ในการชี้วัดผลประกอบการนั้น บีทีเอสซีเชื่อว่าเครื่องชี้วัดที่อาจเทียบเคียงได้กับ EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว และ 
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ได้ดีที่สุด คือ ก าไรสุทธิ โดยบีทีเอสซีได้แสดงข้อมูล EBIT และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว มา
ใช้นอกเหนือจากก าไรสุทธิ เนื่องจากตัวเลขก าไรสุทธิได้รวมเอาข้อมูลทางบัญชีหลายรายการท่ีเกี่ยวข้องกับรายจ่าย
ฝ่ายทุนเข้าไว้ด้วย เช่น ค่าเส่ือมราคา รวมถึงธุรกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการบางรายการ เช่น 
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย และรายจ่ายค่าภาษีเงินได้ ซึ่งรายการทางบัญชีเหล่านี้อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บริษัทขึ้นอยู่กับวิธีการทางบัญชีของบริษัทนั้นๆ ดังนั้น เพื่อลดความแตกต่างของรายการรายจ่ายฝ่ ายทุนและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเส่ือมราคา รวมถึง วิธีการเสียภาษีที่ใช้ (reported tax position) ค่าตัดจ าหน่ายค่าความนิยม 
และรายได้และรายจ่ายดอกเบี้ย บีทีเอสซีจึงใช้ EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว แสดง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบีทีเอสซีเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ 
ทั้งนี้ ตัวเลขซึ่งน าเสนอโดย EBIT EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว อาจไม่สะท้อนถึงความสามารถ
ในการช าระหนี้ของบีทีเอสซีอันเนื่องมาจากข้อห้ามต่างๆ เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน และความผูกพันอ่ืนๆ  

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของก าไรสุทธิของบีทีเอสซีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  
(Thai GAAP) และความหมายของ EBIT EBIT Margins EBITDA และ EBITDA Margins ของช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ 

  ปีสิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม  
งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 

 

  2553  2554  2555  2554  2555  
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  

  (หน่วย: ล้าน (ยกเว้นท่ีแสดงไว้เป็นร้อยละ))  
ก าไรสุทธิส าหรับป/ี งวด ............................................   4,968.4  278.8  837.5  557.6  827.6  
บวก:            

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน .........................................   460.3  744.7  812.3  607.9  560.1  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ..........................................   -  -  -  -  17.3  

EBIT .......................................................................   5,428.7  1,023.5  1,649.8  1165.5  1,405.0   
หัก:            

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟืน้ฟู
กิจการ ..............................................................   

 
4,528.0 

  
-  

 
-  

 
-  

 
-  

EBIT ท่ีปรับปรงุแล้ว .................................................       900.7  1,023.5  1,649.8  1,165.5  1,405.0  
บวก:            

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย..........................   979.9  976.8  1,218.6  881.5  1,007.5  
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ส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน  

31.3  54.8 
 

36.6 
 

57.4 
 

19.5 
 

EBITDA ท่ีปรับปรุงแล้ว ............................................   1,911.9  2,052.1  5,902.0  5,074.4  5,431.4  

            
รายได้ .....................................................................   3,484.6  3,544.9  4,298.7  3,119.9  3,636.6  
EBIT margin ท่ีปรับปรุงแล้ว .....................................   25.8 % 28.9 % 38.4 % 37.4 % 38.6 % 
EBITDA margin ท่ีปรับปรงุแล้ว ................................   54.9 % 27.1 % 67.6 % 66.2 % 66.9 % 

อนึ่ง นักลงทุนไม่ควรพิจารณาแต่เพียงข้อมูล EBIT EBIT Margins EBITDA และ EBITDA Margins หรือถือเอา
ข้อมูลดังกล่าวแทนข้อมูลเกี่ยวกับก าไรสุทธิ หรือถือเอาเป็นเครื่องชี้วัดผลประกอบการหรือใช้แทนเครื่องมือชี้วัด
มาตรฐานอื่นๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai GAAP) หรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) ทั้งนี้ EBIT EBIT Margins EBITDA และ EBITDA Margins ที่ใช้ในเอกสารฉบับ
นี้อาจไม่ใช่เครื่องมือชี้วัดอย่างเดียวกันกับของบริษัทอื่นแม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายกัน 

4.1 ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชี ณ วันที่ และส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ ณ วันที่ และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาควบคู่กับข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีที่ปรากฏในส่วนอื่นของเอกสารฉบับนี ้

งบการเงินเสมือนจัดท าขึ้นบนสมมุติฐานตามที่ระบุในหมายเหตุ 3 และ 4 และนโยบายการบัญชีตามที่ระบุในหมาย
เหตุ 6 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมือน (pro forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีในภาคผนวก 5 ซึ่งเป็นนโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินของกองทุนในช่วง
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 3 และ 4.1 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมือน (pro forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีในภาคผนวก 5 ทั้งนี้ รูปแบบการแสดงข้อมูลเป็นไปตามรูปแบบตามที่ก าหนดในมาตรการบัญชี
ฉบับที่ 106 “การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น โดยข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ถูกจัดเตรียมขึ้นเสมือนว่ากองทุน
ได้รับการจัดตั้ง และสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิได้ลงนามในวันที่ 1 เมษายน 5224 และท าขึ้นภายใต้
สมมติฐานบางประการหลังจากท าการปรับปรุงแล้ว เพื่อน าเสนอข้อมูลต่อไปน้ี 

 ฐานะการเงินของกองทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 5222 และวันท่ี 31 ธันวาคม 5222 

 ผลการด าเนินงานกองทุนส าหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 5224 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 5222 และงวดเก้า
เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 5222 และ 
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 กระแสเงินสดของกองทุนส าหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 5224 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 5222 และงวดเก้า
เดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 5222 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ 3 ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค์ของข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ 
การน าเสนอฐานะการเงินที่น่าจะเป็นของกองทุนในวันที่ตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนบนข้อสมมติฐานท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งอาจไม่ตรงกับฐานะการเงินที่แท้จริงของกองทุนในวันที่ตลาด
หลักทรัพย์ส่ังรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ โดยลักษณะของข้อมูลประเภทนี้ ข้อมูลทางการ
เงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอาจมิได้แสดงผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน 
และกระแสเงินสดที่แท้จริงของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากการลงทุนภายหลังจากที่ได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน (ซึ่ง
ขณะนี้ก าหนดไว้เป็นระหว่าง วันท่ี 29 มีนาคม 5226 ถึง 12 เมษายน 2556) และภายหลังการจัดตั้งกองทุนและการ
เข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแล้ว ดังนั้น เงินคืนทุนและเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจึงจะ
มาจากรายได้ค่าโดยสารสุทธิหลังจัดตั้งกองทุน 

โปรดพิจารณาสมมติฐานและการปรับปรุงที่ส าคัญเพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยัง
ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ในหมายเหตุ 3 และ 4 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมือน (pro forma) 
ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีในภาคผนวก 2 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิเสมอืน 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
  2555  2555  
งบแสดงฐำนะกำรเงินเสมือน (ยังไม่ไดต้รวจสอบ):  บาท  บาท  
  (ล้าน)  
สินทรัพย์          
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม …. ..............................  

 
 

61,000  
 

61,000  
เงินฝากธนาคาร ..........................................................................................................   977  968  
ดอกเบี้ยค้างรับ ...........................................................................................................   1  5  
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน-สุทธิ .......................................................   783  489  

รวมสินทรัพย ์..............................................................................................................   65,761  65,429  
          
หน้ีสิน          
เจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย........................................................................................   4  3  

รวมหน้ีสิน...................................................................................................................   4  3  
สินทรัพย์สุทธิ .............................................................................................................   65,727  65,426  
          
          
สินทรัพย์สุทธิ          
ทุนจดทะเบียน ............................................................................................................   62,175  61,784   
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  62,175  61,784   
ก าไรสะสม .................................................................................................................   285  675  
สินทรัพย์สุทธิ .........................................................................................................   65,727  65,426  

  -    
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิเสมือน 

 

 

ส าหรับปีตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 11 

มีนาคม   

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 
  2555  2555  
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิเสมือน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ):  บาท  บาท  
  (ล้าน)  
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน           
ก าไรสุทธ ิ.................................................................................................................................................   5,330  2,019  
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยส์ุทธิจากการด าเนินงาน ..................................................................................   5,330  2,019  
การลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ..............................................................................................................   62,175    
การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ........................................................................................   (1,748)  (1,959)  
ทุนช าระแล้วลดลงจากผู้ถือหน่วยลงทุน ................................................................................................   -  (391)  
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด .......................................................................................   62,727  (301)  
สินทรัพย์สุทธิต้นป ี....................................................................................................................................   -  62,727  
สินทรัพย์สุทธิปลายป ี................................................................................................................................   62,727  62,426  
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งบก ำไรขำดทนุเสมอืน  

 

 

ส าหรับปีตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 31 

มีนาคม   

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

 
  2555  2555  
งบก ำไรขำดทุนเสมือน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ):  บาท  บาท  
  (ล้าน)  
รายได้จากการลงทุน       

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ(1) ...................................................................   5,809  5,376  
ดอกเบี้ยรับ ..............................................................................................................................................   3  5  
รายได้รวม .............................................................................................................................................   5,815  5,381  
ค่าใช้จ่าย      
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม ...........................................................................................................   50  37  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ................................................................................................................   13  10  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ........................................................................................................................   5  4  
ค่าธรรมเนียมวิชาชพี ................................................................................................................................   13  10  
ค่าตรวจสอบบัญช ี....................................................................................................................................   2  1  
ค่าใช้จ่ายอื่น ............................................................................................................................................   8  6  
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย ..........................................................................   391  294  
รวมค่าใช้จ่าย .........................................................................................................................................   482  362  
ก าไรสุทธิ ...............................................................................................................................................   5,330  5,019  

      
ก าไรสุทธสิ าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน  5,330  5,019  
บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย  391  294  
การปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน  2,121  2,111  

(1) รายได้ค่าโดยสารท้ังหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานทางตรงดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร แต่ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 
และส ารองค่าใช้จ่ายสุทธิส าหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  
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งบกระแสเงินสดเสมือน 

 

 

ส าหรับปีตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2554 ถึงวันท่ี 31 

มีนาคม   
งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม   
  2555  2555  
งบกระแสเงินสดเสมือน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ):  บาท  บาท  
  (ล้าน)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:          
ก าไรสุทธ ิ.................................................................................................................................................    5,330  5,019  
ปรับกระทบรายการก าไรสุทธิให้เป็นเงินสดสุทธิ  
จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน:  

   
 

 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย ......................................................................   391  294  
การซื้อเงินลงทุน ..................................................................................................................................   (61,000)  -  
การเพิ่มขึ้นในดอกเบีย้ค้างรับ ................................................................................................................   (1)  (1)  
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจา้หน้ี ................................................................................................................   4  (1)  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ใน) กิจกรรมด าเนินงาน ..........................................................................................    (28,576)  5,311  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           
เงินสดรับจากการลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ..........................................................................................   62,175  -  
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน .......................................................................    (1,174)  -  
การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ..........................................................................................    (1,748)   (1,959)  
การลดทุน ...........................................................................................................................................   -   (391)  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน ............................................................................................   29,523  (5,350)  
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ....................................................................................................   977  (9)  
เงินฝากธนาคารต้นงวด .............................................................................................................................   -  977  
เงินฝากธนาคาร ปลายงวด ........................................................................................................................   977  968  
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4.4 ประมาณการก าไรและกระแสเงินสด 

ข้อความที่ระบุในหัวข้อนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต อาจเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ 
ในอนาคต (Forward-Looking Statements)  โดยข้อความดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานหลายประการที่ระบุใน
ภาคผนวก 6 และอยู่ภายใต้ความเส่ียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจท าให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค ารับรอง ค ารับประกัน หรือการ
คาดการณ์ภายใต้สมมติฐานท่ีถูกต้องของกองทุน บริษัทจัดการ บีทีเอสซี ผู้สนับสนุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น
ในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
บุคคลใดๆ และไม่ควรถูกพิจารณาว่าประมาณการดังกล่าวจะบรรลุผลหรือน่าจะบรรลุผล โปรดพิจารณาหัวข้อ 
“ปัจจัยความเส่ียง” ทั้งนี้ ผู้ลงทุนว่าไม่ควรเชื่อถือข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
(Forward-Looking Statements) เกินสมควร เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวน าเสนอ ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้เท่านั้น  

ตารางดังต่อไปนี้แสดงประมาณการของกองทุนต่องบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส าหรับ ช่วงเวลาประมาณ
การปี 5226 และ รอบปีบัญชีประมาณการ 5227 ซึ่งถูกคัดย่อมาจาก “งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตาม
สมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วงสามเดือนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556 และส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2557” ปรากฏภาคผนวก 6 ของเอกสารฉบับนี้ วันส้ินรอบบัญชีของกองทุน คือวันที่ 31 มีนาคม 
โดยรอบปีบัญชีแรกของกองทุนเริ่มต้นจากวันท่ี 17 เมษายน 5226 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 5226 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ
มิได้ให้การรับรองเกี่ยวกับประมาณการก าไรและกระแสเงินสดที่ เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน 
โดยประมาณการก าไรและกระแสเงินสดดังกล่าวมิได้ถูกจัดเตรียมขึ้นตามแนวทางที่ กลต. วางไว้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการก าไรและกระแสเงินสด  

ประมาณการก าไรและกระแสเงินสดของกองทุนส าหรับช่วงเวลาประมาณการปี 5226 (Projection Period) 
และรอบปีบัญชีประมาณการ 5227 (Projection Fiscal Year) ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ได้รับการจัดเตรียม
โดยบริษัทจัดการและบีทีเอสซีตามนโยบายการบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุ  5 ในหมายเหตุประกอบงบก าไร
ขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วงสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 5226 ถึง 31 
มีนาคม 5226 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5227 ในภาคผนวก 6 ซึ่งเป็นนโยบายการบัญชีที่คาดว่าจะใช้ใน
การบันทึกข้อมูลทางการเงินของกองทุนในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ .2547 เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 และ 4.1 ในหมายเหตุประกอบงบก าไรขาดทุนและงบ
กระแสเงินสดตามสมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วงสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 5226 ถึง 31 มีนาคม 5226 
และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5227 ในภาคผนวก 6  

ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากการลงทุนภายหลังจากที่ได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุน (ซึ่ง
ขณะนี้ก าหนดไว้เป็นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556)  และภายหลังการจัดตั้งกองทุน
และการเข้าท าสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิแล้ว ดังนั้น เงินคืนทุนและเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับจึงจะมาจากรายได้ค่าโดยสารสุทธิหลังจัดตั้งกองทุน 
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รายได้จากการลงทุนและกระแสเงินสดที่แท้จริงจะยังไม่รับรู้จนกว่าการขายรายได้สุทธิตามสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิจะเสร็จสิ้น ดังนั้น รายได้จากการลงทุนและกระแสเงินสดที่แท้จริงที่จะรับรู้จะแตกต่างจากรายได้
จากการลงทุนและกระแสเงินสดที่ปรากฏในประมาณการของกองทุนนี้ นอกจากนี้ ประมาณการก าไรและกระแส
เงินสดของกองทุนจะไม่ได้รับการปรับปรุงส าหรับเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ของ เอกสารฉบับนี้ โดย
บริษัทจัดการไม่มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขประมาณการก าไรและกระแสเงินสดนี้ 

ประมาณการก าไรและกระแสเงินสดของกองทุนที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ควรได้รับการพิจารณาควบคู่กับค าอธิบาย
เกี่ยวกับธุรกิจของกองทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีอยู่ในหัวข้อ 6 “ปัจจัยความเส่ียง” 

ข้อมูลในส่วนน้ีอยู่บนสมมติฐานและการประเมินค่าหลายประการ ซึ่งแม้จะมีการระบุตัวเลข และบริษัทจัดการเชื่อ
ว่าสมเหตุสมผลก็ตาม อย่างไรก็ตาม สมมติฐานและการประเมินค่าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความ
เส่ียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ส าคัญจ านวนมากซึ่งบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนไม่สามารถควบคุม
ได้ อีกทั้งยังตั้งอยู่บนสมมติฐานเกี่ยวกับการตัดสินทางทางธุรกิจในอนาคตที่อาจเปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น บริษัท
จัดการและ ผู้สนับสนุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ข้อมูลทางการเงินที่
คาดการณ์ในเอกสารฉบับนี้อาจมีความแตกต่างจากผลที่จะเกิดขึ้นจริงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนไม่ให้ค ารับรองใดๆ ถึงผลที่จะเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการในส่วนนี้ 
ทั้งนี้ โปรดพิจารณาหัวข้อ 6.1.15 “สมมติฐานใน “ประมาณการก าไรและกระแสเงินสด” มีลักษณะไม่แน่นอนและ
ขึ้นอยู่กับความเส่ียงและความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแข่งขัน 
ที่อาจท าให้ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากที่ประมาณการไว้” 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูล “ประมาณการก าไรและกระแสเงินสดของกองทุน” ในส่วนนี้ทั้งหมดควบคู่กับภาคผนวก 
6 “งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วงสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 มีนาคม 2556 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557”  
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ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

  ช่วงเวลาประมาณการปี  รอบปีบัญชีประมาณการ 
  2556(1)  2557(2) 
ประมาณการงบก าไรขาดทุน:  บาท  บาท 
  (ล้าน) 
รายได้จากการลงทุน     
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ...........................................................................................   776  3,699 
ดอกเบี้ยรับ .............................................................................................................................................................   1  6 
รวมรายได ้..........................................................................................................................................................   777  3,705 

     
ค่าใช้จ่าย     
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม .........................................................................................................................   13  50 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ...............................................................................................................................   3  13 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน .......................................................................................................................................   1  5 
ค่าธรรมเนียมวิชาชพี ...............................................................................................................................................   3  13 
ค่าตรวจสอบบัญช ี...................................................................................................................................................   1  2 
ค่าใช้จ่ายอื่น ...........................................................................................................................................................   2  8 
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย .........................................................................................   98  391 
รวมค่าใช้จ่าย .....................................................................................................................................................   121  482 
รายได้สุทธิ .........................................................................................................................................................   656  3,223 

     
ประมาณการก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน .............................................................................................................   656  3,223 
บวกกลับ: ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย ............................................................................   98  391 
ประมาณการการปันส่วนแบ่งส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน(1)  754  3,614 

     
ราคาเสนอขายหน่วย(4) (บาทต่อหน่วย)  10.80  10.80 

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีออก  5,788,000,000  5,788,000,000 
     
เงินท่ีจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน     
ประมาณการการปันส่วนแบง่ก าไรต่อหน่วย (จ่ายร้อยละ 100) (บาทต่อหน่วย)  0.11  0.56 

ประมาณการการลดเงินทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน (บาทต่อหน่วย)  0.02  0.07 

รวม  0.13  0.62 

 

อัตราเงินท่ีจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน(5)     
ประมาณการการปันส่วนแบง่ก าไรต่อหน่วย (จ่ายร้อยละ 100) (ร้อยละ)  1.05  5.16 

ประมาณการการลดเงินทุนจดทะเบียนจากสภาพคล่องส่วนเกิน (ร้อยละ)  0.16  0.63 

รวม  1.21  5.78 

______________________________ 

(1) งวดสามเดือน นับจากวันท่ี 1 มกราคม  2556 ถึง 31 มีนาคม 2556 

(2) ปีบัญชี นับจากวันท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557  

(3) เงินลงทุนไม่มีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมหลังจากการรับรู้ครั้งแรก  แม้ว่านโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดท างบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดจะ
ก าหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  แต่บริษัทจัดการและบีทีเอสซีเชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดท่ีเหมาะสมในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมเงินลงทุนดังกล่าวส าหรับวัตถุประสงค์ในการจัดท างบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสมมติฐานน้ี 
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 เพื่อให้เห็นตัวอย่างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจึงทดลองค านวณก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรในประมาณการงบก าไร
ขาดทุนของ  กองทุน ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5226 และส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ีวันท่ี 31 มีนาคม 5227 ในกรณีสมมติ  ท่ีราคา
ประเมินของเงินลงทุนสิ้นงวดลดลงแบบเส้นตรงตามอายุสัญญาสัมปทาน    ) มีการรับรู้  unrealized loss ในทางสมมติ  (จากสมมติฐานในกรณีดังกล่าวน้ี 
ก าไรสุทธิท่ีสามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรต่อหน่วยลงทุนจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญจากสมมติฐานเดิม  เน่ืองจากก าไรสุทธิในช่วงต้นของโครงการอยู่ใน
ระดับท่ีต่ าแต่มีแนวโน้มการเติบโตตามการเติบโตของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  ดังน้ันการรับรู้  unrealized loss  ท่ี
เท่ากันหมดในทุกปี  อาจท าให้เกิดขาดทุนทางบัญชีในช่วงปีแรกๆ  ตามประมาณการน้ี  โดยจะมีผลขาดทุนทางบัญชีจ านวน  535  ล้านบาท  ในงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5226 และ 379 ล้านบาท ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5227 อย่างไรก็ดี  unrealized loss จากกรณีสมมติดังกล่าว
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ีมีการจ่ายเป็นเงินสดจริง  จึงท าให้  กองทุน ยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีสามารถจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยการลดเงินทุนจด
ทะเบียน ซึ่งจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินจากการลดเงินทุนจดทะเบียน รวมเป็น 0.13 บาทต่อหน่วย (หรือประมาณร้อยละ 1.51 ของราคาเสนอขาย
สูงสุด) ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5226 และ 0.62  บาทต่อหน่วย (หรือประมาณร้อยละ 2.78 ของราคาเสนอขายสูงสุด) ส าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 5227 ตามสมมติฐานเดิม 

 ตามหลักการทางบัญชีและในทางปฏิบัติ มูลค่าเงินลงทุนปลายงวดจะขึ้นกับราคาประเมินท่ีจัดท าโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน จึงอาจไม่เกิด unrealized 
loss ตามท่ีกล่าวมาเบื้องต้น การทดลองค านวณ unrealized loss ด้วยวิธีเส้นตรงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในการแสดงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

(4) ราคาเสนอขายสูงสุด 

(5) อัตราเงินท่ีจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ) ค านวณจากเงินท่ีจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย) หารด้วยราคาเสนอขายสูงสุด 
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ประมำณกำรงบกระแสเงินสด 

  ช่วงเวลาประมาณการปี  รอบปีบัญชีประมาณการ 
  2556(1)  2557(2) 
ประมาณการงบกระแสเงินสด:  บาท  บาท 
  (ล้าน) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:     
ก าไรสุทธ.ิ...............................................................................................................................................................   656  3,223 
ปรับกระทบรายการก าไรสุทธิให้เป็นเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน: ............................................................................................................................................................   

   

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจ าหน่าย .....................................................................................   98  391 
การซื้อเงินลงทุน .................................................................................................................................................   (61,000)  — 
การเพิ่มขึ้นในดอกเบีย้ค้างรับ ...............................................................................................................................   (1)   — 
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหน้ีและค่าใช้จ่ายค้างจา่ย ...........................................................................................................   1  2 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน .......................................................................................................   (60,246)  3,616 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:     

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน .......................................................................................................   62,175  — 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ......................................................................................   (1,174)  — 
การแบ่งปันส่วนแบ่งก าไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน .........................................................................................................    —   (3,073) 
การลดทุน ..........................................................................................................................................................   —   (98) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน .........................................................................................................   61,001   (3,171) 
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ ...................................................................................................................................   755  445 
เงินฝากธนาคารต้นงวด ..............................................................................................................................................   —  755 
เงินฝากธนาคารปลายงวด ......................................................................................................................................   755  1,200 

(1) งวดสามเดือนนับแต่วันที่ 1 มกราคม 5226 ถึง 31 มีนาคม 5226  
(2) รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ 1 เมษายน 5226 ถึง 31 มีนาคม 5227  

สมมติฐาน 

ประมาณการงบก าไรขาดทุนและกระแสเงินสดส าหรับสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 5226 ถึง 31 มีนาคม 5226 
และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 5227 ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานที่ส าคัญตามภาคผนวก 6 ของ
เอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการและบีทีเอสซีพิจารณาเห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล 
ณ วันท่ีรายงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาสมมติฐานเหล่านั้น รวมทั้งประมาณการงบก าไรขาดทุน
และกระแสเงินสด และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนในอนาคตด้วยตนเอง ทั้งนี้  โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 6 “งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วง
สามเดือนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2556 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557” 

การวิเคราะห์ความผันผวน 

งบก าไรขาดทุนตามสมมติฐานของกองทุนได้จัดท าขึ้นตามสมมติฐานที่เป็นสาระส าคัญตามภาคผนวก 6 ของ
เอกสารฉบับนี้ งบก าไรขาดทุนตามสมมติฐานมีความเส่ียงหลายปัจจัย เช่นปัจจัยดังต่อไปนี้ 
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- อัตราการเติบโตของรายได้ค่าโดยสาร 

- อัตราการเติบโตของค่าบ ารุงซ่อมแซมจากการด าเนินงาน 

- อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทางตรง 

- อัตราการเติบโตของต้นทุนพลังงาน 

ผู้ลงทุนควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจนและตัวเลขที่ประมาณการไว้ใน
งบก าไรขาดทุนตามสมมติฐานอาจแตกต่างจากที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนตามสมมติฐาน ตารางด้านล่างแสดงถึงความผันผวนของ
อัตราเงินที่จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อหน่วยลงทุน (รวมการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) หากสมมติฐานที่เป็น
สาระส าคัญเปล่ียนแปลงไป 

การวิเคราะห์ความผันผวนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการที่เกิดขึ้น
จริง และผลประกอบการที่แสดงในงบก าไรขาดทุนตามสมมติฐานอาจมากกว่าช่วงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรที่
ก าหนดด้านล่าง นอกจากนี้ผลกระทบจากปัจจัยอื่นอาจท าการหักกลบหรือประกอบกันท าให้ผลกระทบอาจ
เปล่ียนแปลงแตกต่างจากที่น าเสนอ 

การเปล่ียนแปลงในอัตราการเติบโตของปัจจัยดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบต่ออัตราเงินที่จ่ายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต่อหน่วยลงทุน (รวมการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) ดังนี ้

อัตราการเติบโตของรายได้ค่าโดยสาร 

 อัตราเงินที่จา่ยแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อหน่วยลงทุน 
(รวมการจา่ยคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) 

(ล้านบาท) 
 ส าหรับช่วงเวลาสามเดือน 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 5226 ถึง 
31 มีนาคม 5226 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 5227 

ต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 5 693 3,336 
กรณีฐาน  754 3,614 
สูงกวา่กรณีฐานร้อยละ 5 814 3,892 
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อัตราการเติบโตของค่าบ ารุงซ่อมแซมจากการด าเนิน 

 อัตราเงินที่จา่ยแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อหน่วยลงทุน 
(รวมการจา่ยคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) 

(ล้านบาท) 
 ส าหรับช่วงเวลาสามเดือนตัง้แต่ 1 

มกราคม 5226 ถึง 
31 มีนาคม 5226 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 5227 

ต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 5 760 3,643 
กรณีฐาน  754 3,614 
สูงกวา่กรณีฐานร้อยละ 5 747 3,585 

อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทางตรง 

 อัตราเงินที่จา่ยแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อหน่วยลงทุน 
(รวมการจา่ยคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) 

(ล้านบาท) 
 ส าหรับช่วงเวลาสามเดือนตัง้แต่ 1 

มกราคม 5226 ถึง 
31 มีนาคม 5226 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 5227 

ต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 5 759 3,638 
กรณีฐาน  754 3,614 
สูงกวา่กรณีฐานร้อยละ 5 748 3,590 

อัตราการเติบโตของต้นทุนพลังงาน 

 อัตราเงินที่จา่ยแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุต่อหน่วยลงทุน 
(รวมการจา่ยคืนสภาพคล่องส่วนเกิน) 

(ล้านบาท) 

 ส าหรับช่วงเวลาสามเดือนตัง้แต่ 1 
มกราคม 5226 ถึง 
31 มีนาคม 5226 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 5227 

ต่ ากว่ากรณีฐานร้อยละ 5 756 3,627 
กรณีฐาน  754 3,614 
สูงกวา่กรณีฐานร้อยละ 5 751 3,601 
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5. การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 

การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องกระท าตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

5.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ในหัวข้อนี้ ค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 ซึ่ง
รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการ 

(ข) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจัดการซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ 

(ค) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม 
(ข) เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ 

(ง) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 

(จ) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 
50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย 

(ฉ) ผู้บริหารของบริษัทจัดการ 

(ช) ผู้จัดการกองทุน 

(ซ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ฉ) หรือ (ช) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 

(ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน 

(ญ) บุคคลที่เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ 

(ฎ) ที่ปรึกษาที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือการ
บริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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(ฏ) กองทุนอื่น (กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล) ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

(ฐ) ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ฑ) ผู้บริหารทรัพย์สิน 

(ฒ) บุคคลที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (ญ) (ฎ) หรือ (ฐ) เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (ญ) หรือ (ฐ) แล้วแต่กรณี ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ 

(ณ) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ฒ) เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่บุคคล
ตาม (ฒ) เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งในต่างประเทศ 

(ด) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ญ) (ฎ) หรือ (ฐ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 

(ต) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) หรือบุคคลตาม (ก) ถึง (ด) ที่มีอ านาจควบคุม
บุคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต.ก าหนด 

(ถ) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุน โดยให้มีความหมายตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยาม
ค าว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 

เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และหน่วยงานอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด 

ทั้งนี้  ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงบุคคลที่  กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะประกาศแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2 ข้อก าหนดทั่วไป 

เงื่อนไขและข้อก าหนดทั่วไปในการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ส านักงานคณะกรรมการ
กลต. และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดมีดังต่อไปนี้ 

(1) ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระท าที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 

(2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้อง
เป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม 
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(3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานจากกองทุนต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.3 การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการน้ัน (รวมถึง
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการ
เฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน 

(2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่มอบหมายให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อย
กว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่
มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า หรือ 

(3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัด
ความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ท าธุรกรรมตามข้อ (1) 
หรือข้อ (2) ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5.4 นโยบายเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การลงทุนของกองทุนประกอบด้วยการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของบีทีเอสซีก่อนวันเข้าลงทุน ทั้งนี้ บีทีเอสซียังคงเป็นผู้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานต่อไป 

เมื่อการจองซื้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
เสร็จสิ้น บีทีเอสจีในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบีทีเอสซีซึ่งเป็นผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุน จะเข้ามาเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในจ านวน
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มากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะท าให้
บีทีเอสจีเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน 

การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุนและบีทีเอสจีหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องของบีทีเอสจีหรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระท าภายใต้เงื่อนไข
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดตามประกาศ ทน. 1/2554 และ
ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ี กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศ
ก าหนดบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงบีทีเอสซี การเข้า
ท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจรวมถึงบีทีเอสซี บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การท่ีกองทุนได้รับรายได้สุทธิจากบีทีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีทีเอสจีนับจากวันที่ท าการซื้อ
ขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานจะถือเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิซึ่งก าหนดให้บีทีเอสซีด าเนินการจัดเก็บรายได้และหักค่าใช้จ่าย O&M 
ก่อนน าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุน และเป็นสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ัง
แรก โดยบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิยังได้ก าหนดให้กองทุนอาจต้องจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่บีทีเอสซีซึ่งจะถือว่าเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน) ให้แก่ผู้ให้บริการใด ๆ เป็นเงื่อนไขทางการค้าที่พบเห็นได้ในธุรกรรมอื่น
ทั่วไป การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับบีทีเอสซีจึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบีทีเอสซี ในการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการควบคุม
ค่าใช้จ่าย O&M ดังนั้น การตกลงจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจึงเป็นการกระท าที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ทางการค้าของธุรกรรมอื่นท่ัวไป ทั้งนี้ หากการด าเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่าย O&M สามารถท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นของกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

นอกจากนี้ กองทุนจะท าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกองทุน 
และในรายงานประจ าปีของกองทุนด้วย 
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6. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน 

ก่อนตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่ากองทุน และการด าเนินงานของ
กองทุนอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย ธุรกิจของกองทุนขึ้นอยู่กับ
หลายๆ ปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความ
เส่ียงและข้อพิจารณาในการลงทุนที่จะได้กล่าวต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ก่อนตัดสินใจ
ลงทุน  ปัจจัยความเส่ียง และข้อพิจารณาต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ไม่ใช่ปัจจัยความเส่ียงทั้งหมดใน
ปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเส่ียงอื่นๆ ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม อาจมีผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุนหรือมูลค่าของหน่วยลงทุนในอนาคต   

6.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุน หรือโครงสร้างของกองทุน 

6.1.1 กองทุนจะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ที่ ไม่มีกิจกรรมสร้ำงรำยได้  หรือทรัพย์สินใดๆ 
นอกเหนือไปจำกสิทธิตำมสัญญำ และหุ้นของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนจะซื้อจำกผู้สนับสนุนใน
กรณีมีกำรกระท ำผิดสัญญำ 

กองทุนจะเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่และเงินสุทธิส่วนใหญ่ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้
จะน ามาซื้อสิทธิในรายได้สุทธิภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ บีทีเอสซี 
และบีทีเอสจีจะให้สิทธกิองทุนในการซื้อรายได้ สิทธิ ประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนใดๆ ที่
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด และ/หรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ไม่แล้วเสร็จ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จของบีทีเอสซี บีทีเอสจี หรือบริษัทในเครือของบีทีเอสจี 
(แล้วแต่กรณี) ซึ่งรวมถึง สัญญาสัมปทานที่มีการต่ออายุ และสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อม

บ ารุงระยะยาว ทั้งนี้ สิทธิในการซื้อ และ/หรือสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อที่ผู้สนับสนุนและ
บีทีเอสซีให้แก่กองทุนอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของ
ผู้สนับสนุน และสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ตามล าดับ 

เมื่อกองทุนซื้อทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ซึ่งคือ สิทธิในรายได้สุทธิ กองทุนจะไม่มีทรัพย์สิน
อื่นใดในการด าเนินงาน หรือประกอบกิจการใดๆ ทรัพย์สินของกองทุนเพียงอย่างเดียว ณ เวลานั้น 
ได้แก่ สิทธิตามสัญญา ซึ่งท าให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนหรือบริษัทซึ่งได้รับรายได้จากหลาย
แหล่ง โดยกระแสเงินสดของกองทุนจะขึ้นอยู่กับการช าระเงินตามก าหนดเวลาของบีทีเอสซีตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ นอกจากนี้ การเยียวยาให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเกิดเหตุผิด
นัดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะขึ้นอยู่กับการบังคับตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ใน
การปฏิบัติตามภาระผูกพันของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ผู้สนับสนุนจะ
เป็นผู้ค้ าประกัน (โดยมีการจ ากัดความรับผิด) รวมทั้งจ าน าหุ้นท่ีถืออยู่ในบีทีเอสซีทั้งหมด และตกลงที่
จะขายหุ้นบีทีเอสซีที่ผู้สนับสนุนถืออยู่ให้แก่กองทุนเมื่อเกิดเหตุผิดสัญญา ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุผิด
สัญญาภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ อาจท าให้กองทุนมีอ านาจควบคุมบีทีเอสซี ซึ่ง
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ประกอบธุรกิจที่บริษัทจัดการ และกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน หรือบุคคลภายนอกที่
อาจแต่งตั้งให้เข้ามาด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแทนบีทีเอสซี อาจ
ไม่มีประสบการณ์เท่ากับบีทีเอสซี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.8 “บริษัทจัดการ
และกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน และการที่บริษัทจัดการไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือบีทีเอสซีไม่สามารถบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน” 

หากกองทุนมีเพียงสิทธิตามสัญญาและ/หรือหุ้นของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) และเกิดมีหนี้สินล้นพ้น
ตัวและมีความจ าเป็นต้องช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถขายสิทธิตามสัญญาและ/หรือหุ้นของ
บีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้ในมูลค่าที่เพียงพอท่ีจะช าระหนี้ท่ีค้างช าระท้ังหมดของกองทุน หรืออาจไม่
สามารถขายสิทธิตามสัญญาได้เลย นอกจากนี้ หากมีการเลิกกองทุนตามที่ก าหนดในไว้โครงการ
จัดการกองทุนแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินแบ่งปันส่วนทุนจะด้อยกว่าสิทธิในการ
ได้รับช าระเงินของเจ้าหนี้ของกองทุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์และบริษัทจัดการ ตลอดจนหนี้ใดๆ ตามสัญญาเงินกู้เงิน (ถ้ามี) 

6.1.2 ในเบื้องต้น กองทุนจะมีแหล่งรำยได้เพียงแหล่งเดียว หำกสัญญำสัมปทำนสิ้นสุดหรือถูกบอก
เลิก และกองทุนไม่สำมำรถลงทุนในแหล่งรำยได้ใหม่ได้ อำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงินผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของกองทุน และอำจ
ส่งผลให้มีกำรเลิกกองทุนได้ 

ในเบื้องต้น กองทุนจะมีแหล่งรายได้แหล่งเดียว คือ รายได้สุทธิจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานซึ่งจะส้ินสุดลงในเดือนธันวาคม 2572 เว้นแต่จะ
มีการขยายอายุของสัญญาสัมปทานออกไปโดยความยินยอมของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็
ตาม บีทีเอสซีและกรุงเทพธนาคม ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกทม. โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการและด าเนินงานสาธารณะ (Public service) ให้แก่ กทม. ได้เข้าท า
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวซึ่งส่วนหนึ่งคือการให้สิทธิแก่บีทีเอสซีในการเดิน
รถและซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายหลังสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง
ในเดือนธันวาคม 2572 โดยรายได้สุทธิไม่รวมถึงรายได้หรือค่าบริการภายใต้สัญญาให้บริการเดิน

รถและซ่อมบ ารุงระยะยาว กองทุนไม่คาดว่าสัญญาสัมปทานและรายได้สุทธิทีก่องทุนจะซื้อโดย
ใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากเดือนธันวาคม 
2572 ทั้งนี้ ตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน บีที
เอสซีและบีทีเอสจีจะให้สิทธิในการซื้อ และสิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ ผลประโยชน ์กรรมสิทธิแ์ละ/หรือ การลงทุนใดๆ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อม

บ ารุงระยะยาว ซึ่งรวมถึงสิทธิในค่าตอบแทนทีบ่ีทีเอสซีคาดว่าจะได้รับจากการเดินรถและซ่อมบ ารุง
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักหลังจากเดือนธันวาคม 2572  อย่างไรก็ตาม การที่
กองทุนจะซื้อสิทธิดังกล่าวได้ขึ้นอยู่กับ (1) กองทุน และบีทีเอสซี ผู้สนับสนุนหรือบริษัทในเครือของ
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ผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อการซื้อขายดังกล่าว และ (2) กองทุน
สามารถที่หาเงินทุนในการซื้อสิทธิ รวมถึงขอความยินยอม และได้รับการอนุมัติที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง การ
อนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้ หรือจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และไม่อาจ
รับรองได้ว่ากองทุนจะได้รับความยินยอม และได้รับการอนุมัติต่างๆ หรือธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการ
การอนุมัติโดยผู้ถือหน่วยลงทุน  หรือเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหน่วยลงทุน  

นอกจากนี้ ในวันที่ 2 มกราคม 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศว่าจะด าเนินการสอบสวน
ผู้บริหารกทม.  กรุงเทพธนาคมและผู้บริหารของกรุงเทพธนาคม และบีทีเอสซีและผู้บริหารของบีที
เอสซี ซึ่งรวมถึงหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
บีทีเอสซี และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัติการของบีทีเอสซี 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่ีกทม. ให้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวแก่บีทีเอสซี 
ต่อมา กลต. ได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อมูลแก่ กลต. ว่าในความเห็นของกรมสอบสวนคดี
พิเศษแล้ว การสอบสวนในเรื่องสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งกองทุนหรือไม่ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในส่ือ (เช่น บางกอกโพสต์ และเดอะเนชั่น เป็นต้น) ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นว่า ตามข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้รับในขณะนี้ การท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินท่ีจะใช้ในการสนับสนุนกองทุน (กล่าวคือ รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตจากระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักภายใต้สัญญาสัมปทาน) ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงกล่าวว่าการ
จัดตั้งกองทุนไม่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวแต่
อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนเกี่ยวกับสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวยังคงด าเนิน
ต่อไป และหากภายหลังการสอบสวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ข้อสรุปว่ามีการกระท าความผิด 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอ านาจที่จะส่งผลการสอบสวนดังกล่าวให้อัยการพิจารณา ซึ่งหากอัยการ
พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางอัยการมีอ านาจที่จะด าเนินการฟ้อง
ต่อศาลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากศาลมีค าพิพากษาในทางที่ไม่เป็นคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของ
กรุงเทพธนาคมในการเข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว อาจส่งผลให้
สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิกได้ ซึ่งจะลดมูลค่าของสิทธิของกองทุนในการซื้อ และสิทธิ
ในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้ สิทธิ ประโยชน์ และ /หรือ กรรมสิทธิ์ใดๆ ตามสัญญา

ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว เว้นแต่บีทีเอสซีจะได้รับสัญญาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินรถและซ่อมบ ารุงของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย และ/หรือการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักภายหลังเดือนธันวาคม 2572 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.9 “ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอยู่
ภายใต้กฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และบีทีเอสซี 
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และหน่วยงานราชการไทยได้กล่าวหากรุงเทพธนาคม บีทีเอสซี และผู้บริหารบางรายของบีทีเอสซีและ
กทม.” 

หากกองทุนไม่ใช้สิทธิ หรือไม่สามารถที่จะใช้สิทธิตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือ
สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุนเพื่อซื้อแหล่งรายได้ใหม่จากบีทีเอสซี ผู้สนับสนุน หรือ
บริษัทในเครือของผู้สนับสนุน แล้วแต่กรณี หรือ ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อการซื้อขายดังกล่าว 
หรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติม กองทุนจะไม่มีรายได้หลักใดๆ หลังจากเดือนธันวาคม 2572 ซึ่ง
จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน และอาจเป็นผลให้ต้องมี
การเลิกกองทุน นอกจากนี้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนใดๆ 
จากการเลิกกองทุน 

6.1.3 กองทุนอำจไม่มีกรรมสิทธิ์ในรำยได้สุทธิในอนำคต ณ เวลำที่รำยได้สุทธิดังกล่ำวถูกขำยให้แก่
กองทุนตำมสัญญำซื้อและโอนสิทธิรำยได้สุทธิ และกำรโอนกรรมสิทธิ์ในรำยได้สุทธิตำม
สัญญำซื้อและโอนสิทธิรำยได้สุทธิอำจถูกโต้แย้งหรือตกอยู่ภำยใต้สิทธิเรียกร้องของเจ้ำหนี้
รำยอื่นของบีทีเอสซีหรือผู้ถือหุ้นของบีทีเอสซี 

ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะขายและจะต้องโอนรายได้สุทธิที่ได้รับจาก
ธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักให้แก่กองทุน โดยการขายดังกล่าวอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายไทยซึ่งมีข้อจ ากัดที่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญต่อการมีผล
บังคับของการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิ และการขายรายได้สุทธิดังกล่าวอาจถูกโต้แย้งได้ ตามที่
ได้มีการวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์ทางกฎหมายในหัวข้อ 2.4 “บทวิเคราะห์ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิใน
การรับประโยชน์จากรายได้สุทธิในอนาคตหากกองทุนรวมมิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ใน
อนาคตดังกล่าวทั้งจ านวน โดยเปรียบเทียบสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนกับสิทธิของ
เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคต”  

นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหนี้ของบีทีเอสซี ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ช าระบัญชีของบีทีเอสซีใช้
สิทธิต่อบีทีเอสซีในการเรียกร้องเงินจากบีทีเอสซี การใช้สิทธิดังกล่าวอาจน าไปสู่การโต้แย้งสิทธิของ
กองทุนภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้ีของบีทีเอสซีหรือบุคคลอื่น
ฟ้องร้องบีทีเอสซี  สิทธิของกองทุนในอันที่จะเรียกร้องเอาจากบีทีเอสซีนั้นอาจไม่ดีไปกว่าสิทธิ
เจ้าหนี้ไม่มีประกันรายอื่นของบีทีเอสซี ผู้บริหารแผน ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ช าระบัญชี และหากการ
โต้แย้งการโอนรายได้สุทธิในอนาคตตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิประสบความส าเร็จ จะ
ท าให้กองทุนสูญเสียรายได้สุทธิซึ่งเป็นแหล่งรายได้เดียวของกองทุนไป อันอาจท าให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมถึงสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินจากกองทุน ในกรณีดังกล่าว กองทุนจะต้องไปด าเนินการฟ้องร้อง
ต่อศาลเพื่อบังคับสิทธิตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
กองทุนจากการท่ีกองทุนได้ช าระเงินค่าซื้อรายได้สุทธิตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิไป
แล้วเต็มจ านวน  หรือการบังคับสิทธิตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน โปรดพิจารณา
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รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.11 “การค้ าประกันโดยผู้สนับสนุนจ ากัดเพียงการโอนหุ้นบีทีเอสซีที่
ผู้สนับสนุนถืออยู่ และกรรมสิทธิ์ในหุ้นอาจไม่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนได้ทั้งหมด” 

นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนได้รับหนังสือสองฉบับจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบีทีเอสซีซึ่งถือหุ้นบีทีเอสซี 
รวมกัน 1,000,000 หุ้น (หรือน้อยกว่าร้อยละ 0.01) โดยในหนังสือดังกล่าว ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวหา
เรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกล่าวหาว่าการขายรายได้สุทธิ และรายได้ในอนาคตอื่นๆ ของบีทีเอสซีให้แก่
กองทุนเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของบีทีเอสซี โดยภายใต้พระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุม หรือ
ลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะร้องขอให้ศาลส่ังเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้  แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่ง
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ ทั้งนี้ ตามที่ที่ปรึกษากฎหมายของ ผู้สนับสนุนให้ความเห็น บริษัท
จัดการเข้าใจว่าระยะเวลาหน่ึงเดือนดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทจัดการไม่เชื่อว่าผู้ถือหุ้นราย
ย่อยทั้งสองรายดังกล่าวจะด าเนินคดีใดๆ ตามที่กล่าวอ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสองรายดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ของบีทีเอสซีหรือ
ผู้สนับสนุนอาจจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

6.1.4 กองทุนอำจไม่สำมำรถเข้ำควบคุมบีทีเอสซีหลังจำกที่เกิดเหตุผิดสัญญำซื้อและโอนสิทธิ
รำยได้สุทธิ  

ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน การค้ าประกันของผู้สนับสนุนถูกจ ากัดอยู่เพียง
การให้ผู้สนับสนุนโอนหุ้นในบีทีเอสซีจ านวนร้อยละ 97.46 ของหุ้นทั้งหมดให้แก่กองทุนเมื่อ กองทุน
ใช้สิทธิที่จะซื้อ หรือมีการบังคับจ าน าหุ้นจ านวนดังกล่าว หากกองทุนใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นใน 
บีทีเอสซีจากผู้สนับสนุน กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่า กองทุนจะสามารถเข้าควบคุมบีทีเอสซีได้ 
ตัวอย่างเช่น ผู้สนับสนุนอาจไม่โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่กองทุน และเพิกถอนการแต่งตั้ง ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ให้เป็นตัวแทนของตนเพื่อการลงนามในเอกสารต่างๆ ส าหรับการโอนหุ้นให้แก่กองทุน
ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น หรือความสมบูรณ์ของสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นถูกโต้แย้งโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งศาลอาจพิจารณาว่าข้อตกลงซื้อขายดังกล่าวภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายหุ้นไม่สมบรูณเ์นือ่งจากเปน็
ข้อตกลงที่หลีกเล่ียงวิธีการบังคับจ าน าหุ้นตามกฎหมาย (ซึ่งจะต้องด าเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด) 
หรือเงื่อนไขที่ผู้สนับสนุนได้ตกลงกับกองทุนในสัญญาจ าน าหุ้นท่ีให้บุคคลอื่นท่ีเข้าซื้อหุ้นจากการขาย
ทอดตลาดต้องเข้าท าสัญญารับภาระการค้ าประกันหรือหน้าที่บางประการของ ผู้สนับสนุนเพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนอาจถูกโต้แย้งได้และท าให้บุคคลอื่นที่เข้าซื้อหุ้นจากการขายทอดตลาดนั้นไม่
ต้องตกลงค้ าประกันหรือผูกพันตามหน้าที่นั้น โดยในกรณีดังกล่าว กองทุนจะท าได้แต่เพียงแต่เรียก
ค่าเสียหายจากผู้สนับสนุนภายใต้กฎหมายเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นได้ 
และบังคับจ าน าหุ้น หากกองทุนไม่สามารถซื้อหุ ้นในบีทีเอสซีได้ กองทุนจะไม่สามารถเข้า
ควบคุมบีทีเอสซีได้เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 
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6.1.5 กองทุนไม่มีผลกำรด ำเนินงำนในอดีต และผู้ลงทุนมีข้อมูลด้ำนกำรเงินจ ำกัดส ำหรับกำร
ประเมินกองทุน และกำรตัดสินใจเข้ำลงทุน  

กองทุนไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตที่จะสามารถน ามาใช้พิจารณา และอาจเป็นการยากต่อผู้ลงทุน
ในการประเมินผลการด าเนินงานและอนาคตของกองทุน  ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) งบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้า ณ และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 2554 และ 
2555 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 (2) ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro 
forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2555 และ งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ (3) ประมาณการก าไรและกระแส
เงินสดของกองทุนส าหรับปี 2556 และปีบัญชี 2557 

งบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้าได้รับการจัดเตรียมมาจากรายการทางบัญชีของบีทีเอสซี ซึ่ง
รายการทางบัญชีบางรายการถูกบันทึกไว้โดยมิได้แยกรายการตามแต่ละธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดเตรียม
งบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้า จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งสมมติฐานและปันส่วนจ านวนเงินตามที่
ปรากฏในงบการเงินของบีทีเอสซี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งสมมติฐานและ
การปันส่วนในหัวข้อ 4.2 “ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน - เกณฑ์ในการจัดท า” และหมาย
เหตุข้อ 1 ของงบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้า ณ ปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 2554 และ 2555 
ทั้งนี้ หากสมมติฐานหรือการปันส่วนดังกล่าวมีความผิดพลาดในสาระส าคัญ งบการเงินเฉพาะส่วน
ธุรกิจรถไฟฟ้าอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือกระแสเงินสดของธุรกิจ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ถูกต้อง 

แม้ว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะเริ่มเปิดด าเนินการนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2542 แต่บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่ารายได้สุทธิ ภายหลังจากที่กองทุนเข้าลงทุน จะเป็นไป
ตามงบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้าซึ่งระบุในเอกสารฉบับนี้ ในการพิจารณางบการเงินเฉพาะส่วน
ธุรกิจรถไฟฟ้า และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานนั้น ผู้ลงทุนควรค านึงด้วยว่า
งบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้า แสดงผลการด าเนินงานในช่วงปีบัญชี 2553 ถึง 2555 ซึ่งเป็นเวลา
ที่กองทุนยังไม่ได้รับการจัดตั้ง ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจรถไฟฟ้าดังกล่าวแสดงถึงผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก ซึ่งอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดของ
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนและบีทีเอสซี ไม่มีความประสงค์ที่จะจัดเตรียมงบการเงินเฉพาะส่วนธุรกิจ
รถไฟฟ้าส าหรับปีบัญชีภายหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ของกองทุนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี ณ และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ถูกน าเสนอเพื่อประโยชน์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และโดยลักษณะของข้อมูลประเภทนี้ อาจมิได้
แสดงผลการด าเนินการ ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดที่แท้จริงของกองทุน ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน (pro forma) ดังกล่าว มิได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าผลการด าเนินงานหรือสถานะการเงินจะเป็นเช่นไร
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หากกองทุนได้รับการจัดตั้งและด าเนินงานแล้ว ณ และส าหรับช่วงเวลาที่แสดงดังกล่าว นอกจากนี้ 
ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวบางส่วน
ถูกจัดท าบนสมมติฐานบางประการที่เกี่ยวกับกองทุนที่บริษัทจัดการเชื่อว่าสมเหตุสมผล โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.3 “ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) ที่ยังไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี” ดังนั้น ผลการด าเนินงานที่แท้จริงของกองทุนอาจแตกต่างไปจากผลการ
ด าเนินงานที่แสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) และความแตกต่างดังกล่าวอาจมี
นัยส าคัญ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลทางการเงินที่จะน ามาประเมินกองทุนได้จึงมีอยู่อย่างจ ากัด  
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลทางการเงินเสมือน (pro forma) หรือการคาดการณ์
และประมาณการก าไรและกระแสเงินสด เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมูลดังกล่าว และความ
เป็นไปได้ที่ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากประมาณการและสมมติฐานที่
อ้างอิง 

6.1.6 ผลกำรด ำเนินงำนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกประมำณกำรก ำไรและกระแส
เงินสดไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำย 

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยประมาณการก าไรและกระแสเงินสดของกองทุน โดยประมาณการทาง
การเงินดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต และไม่ได้เป็นการรับรองผลการ
ด าเนินงานในอนาคตแต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้จะมีการระบุตัวเลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การ
จัดท าประมาณการทางการเงินดังกล่าวอยู่บนข้อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ ซึ่งแม้ว่าบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนเห็นว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม แต่ผลการด าเนินงานหรือพัฒนาการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุในประมาณการก าไรและกระแสเงินสดอย่างมี
นัยส าคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขัน อุตสาหกรรม กฎระเบียบ 
ตลาด และการเงิน ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน ทั้งนี้ ผลการ
ด าเนินงานในอนาคตที่แท้จริงของกองทุนจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัย
ต่างๆ ท่ีระบุในหัวข้อ 6 “ปัจจัยความเส่ียงของกองทุน” ดังนั้น ผลการด าเนินงานหรือพัฒนาการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ที่ระบุในประมาณการก าไรและกระแสเงินสดอย่างมี
นัยส าคัญ และบริษัทจัดการไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทจัดการจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ประมาณ
การหรือจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนตามที่ระบุในหัวข้อ 4.4 “ประมาณการก าไรและกระแสเงินสด” ได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์และประมาณ
การก าไรและกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน เนื่องจากวิธีการในการค านวณข้อมูล
ดังกล่าวและความเป็นไปได้ที่ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐาน
ที่อ้างอิงอย่างมีนัยส าคัญ 
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6.1.7 บริษัทจัดกำรอำจไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์กำรลงทุนของกองทุนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จได้ และอำจตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำ สละสิทธิ หรือให้ควำมยินยอมโดย  
ไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทุน  (day-to-day 
management) หรือควบคุมการด าเนินธุรกิจของกองทุนภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่มีโอกาสที่จะประเมินการตัดสินใจของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ที่บริษัทจัดการน ามาใช้ หรือการลงทุนของกองทุน ตลอดจนเงื่อนไขในการลงทุนดังกล่าว  
การที่บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนอย่างมี
นัยส าคัญ 

ความสามารถของบริษัทจัดการในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการ
ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน รวมทั้งการได้รับเงื่อนไขทางการเงินท่ีดี 
ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทนุในความเปน็
จริงจะเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือสามารถท าได้ภายในเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

นโยบายการลงทุนของกองทุนอนุญาตให้กองทุนลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างกว้างขวาง
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และ/หรือต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย อีกทั้ง
ไม่จ าเป็นที่กองทุนจะต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือด าเนินงาน ทั้งนี้ กิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าวที่กองทุนลงทุนได้ รวมถึง กิจการไฟฟ้า ประปา ทางพิเศษหรือทางสัมปทาน ท่าอากาศยาน 
ท่าเรือน้ าลึก โทรคมนาคม พลังงานทางเลือก ระบบบริหารจัดการน้ าหรือชลประทาน และระบบป้องกัน
ภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ หากกองทุนจะเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว บริษัทจัดการคาดว่ากองทุน
จะต้องว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกเพื่อด าเนินกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจไม่สามารถ
ว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกที่เหมาะสมซึ่งมีประสบการณ์ที่จ าเป็นบนเงื่อนไขทางธุรกิจที่ยอมรับได้  
หรืออาจไม่สามารถหาผู้ประกอบการภายนอกได้เลย โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ
กองทุนในหัวข้อ 2.3 “กลยุทธ์การลงทุน” 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิทธิหรือยินยอมให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวกับ
บีทีเอสซีหรือธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือให้ความยินยอมในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเอกสารสัญญา หรือสละสิทธิตามเอกสารสัญญา (นอกเหนือจากเรื่องสงวนไว้ที่
ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิให้ต้องได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว) เพื่อประโยชน์ของกองทุน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย โดยการด าเนินการดังกล่าวของบริษัทจัดการจะผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนและ
อาจไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย 
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6.1.8 บริษัทจัดกำรและกองทุนไม่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่งมวลชน และ 
กำรที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุน และ/หรือบีทีเอสซีไม่สำมำรถบริหำร
จัดกำรระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
อำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และโอกำสทำงธุรกิจของกองทุน 

บริษัทจัดการจะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะต้องพึ่งพาบีทีเอสซีในการบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บีทีเอสซีขายรายได้
สุทธิให้แก่กองทุน บีทีเอสซีจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทจัดการซึ่งกระท าการแทนกองทุน และเป็นไปตาม
กลไกที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการ
และกองทุนไม่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน และอาจ  
ไม่สามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานของบีทีเอสซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากบีทีเอสซีไม่
สามารถบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอย่างเหมาะสม อาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบต่อรายได้สุทธิ และหากบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมดูแลให้บีทีเอสซีบริหาร
จัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และ/หรือบริษัทจัดการไม่สามารถบริหาร
จัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วน
ทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการช าระคืนหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงในทางลบ
ใดๆ ที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของบริษัทจัดการกับบีทีเอสซี และ/หรือผู้สนับสนุน อาจเป็นอุปสรรค
ต่อความสามารถของบริษัทจัดการในการบริหารจัดการกองทุน และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก นอกจากนี้ หากบีทีเอสซีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน กองทุน
อาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับบีทีเอสซี หรืออาจไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นได้เลย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน  
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.2 "สัญญาสัมปทาน และสัญญาให้บริการเดินรถและ
ซ่อมบ ารุงระยะยาวอาจถูกยกเลิกโดย กทม. และกรุงเทพธนาคม ตามล าดับ หากมีเหตุบางประการ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น" 
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6.1.9 สิทธิของกองทุน ในกำรรับโอนสัญญำสัมปทำน (step-in right) อยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ว่ำ กทม. 
รับทรำบให้กองทุนมีฐำนะเป็นตัวแทนเจ้ำหนี้ของบีทีเอสซี และกทม. ได้ปฏิบัติตำมสัญญำ
สัมปทำน 

บริษัทจัดการและบีทีเอสซี ได้แจ้ง กทม. ว่ากองทุนเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ของบีทีเอสซี ซึ่งภายใต้
สัญญาสัมปทาน หาก กทม. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทาน กทม. จะต้องให้เวลาแก่กองทุน 
อย่างน้อยหกเดือนท่ีจะแต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นผู้รับโอนสัญญาสัมปทานจากบีทีเอสซี ทั้งนี้ การรับทราบ
จาก กทม. ว่ากองทุนมีสิทธิเข้าควบคุมกิจการเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าซื้อรายได้สุทธิตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่า เมื่อ กทม. จะใช้สิทธิ
เลิกสัญญาสัมปทาน กทม. จะยึดถือการรับทราบดังกล่าวว่ากองทุนเป็นตัวแทนเจ้าหน้ีของบีทีเอสซี
เพื่อการใช้สิทธิตามสัญญาสัมปทานดังกล่าวหรือไม่ โดยในกรณีที่ กทม. ไม่ปฏิบัติตาม กองทุนอาจ
ไม่สามารถเข้ารับโอนสัญญาสัมปทาน (step-in right) ได้ หรืออาจจะมีสิทธิไล่เบี้ยจาก กทม. ได้
จ านวนจ ากัด (limited recourse) ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.1.10 รำยได้สุทธิที่กองทุนจะซื้อและได้มำจะขึ้นอยู่กับจ ำนวนผู้โดยสำรและค่ำโดยสำรระบบ
รถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลัก 

บริษัทจัดการจะใช้เงินสุทธิส่วนใหญ่ที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ไปซื้อรายได้สุทธิ 
ที่มาจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก แต่ไม่รวมถึงรายได้จากสัญญาให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว (ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีลม และส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท) 
ปัจจุบันบริษัทจัดการคาดว่ารายได้สุทธิที่จะได้จากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักจะเป็นแหล่งรายได้และกระแสเงินสดเพียงแหล่งเดียวของกองทุนเท่านั้น  ดังนั้น ปัจจัยใดๆ 
ที่ท าให้จ านวนผู้โดยสารหรือรายได้จากค่าโดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักลดลง และหรือท าให้ต้นทุนค่าโดยสาร หรือรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือสอง
ส่วนรวมกัน อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

กองทุนพึ่งพาบีทีเอสซีในการรักษาปริมาณผู้โดยสารและการขึ้นค่าโดยสาร แนวโน้มของจ านวน
ผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน 
เช่น ระดับการพัฒนาโครงข่ายด้านการขนส่งอื่นๆ ที่จะเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ความต้องการของผู้โดยสาร ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย สภาพการจราจร 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ราคาน้ ามัน การมีอยู่และคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนอื่น การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส แผนการของรัฐบาลที่จะขยายระบบขนส่งอื่นๆ 
การชุมนุมประท้วงทางการเมือง และความเส่ียงด้านการก่อการร้าย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเส่ียงในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นในหัวข้อ 6.2.4 
"ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุง เทพสายหลักมี เ ส้นทางการให้บริการและสถานี เชื่อมต่อ 
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 (interchange station) ที่จ ากัด และต้องพึ่งพาระบบการส่งต่อผู้โดยสารจากระบบการขนส่งรูปแบบ
อื่น (feeder system)" นอกจากนี้ จ านวนและความถี่ของการปรับค่าโดยสารของบีทีเอสซีขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมือง สภาพสังคม 
และเหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความพึง
พอใจของผู้โดยสาร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.1 “บีทีเอสซีมีข้อจ ากัดใน 
การเพิ่มอัตราค่าโดยสารและอาจจ าเป็นต้องลดอัตราค่าโดยสารในบางกรณี” 

ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าปริมาณผู้โดยสารและรายได้จากค่าโดยสารของระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก อีกทั้งรายได้สุทธิ จะมีการปรับขึ้นหรือจะไม่มีการปรับลง
ในอนาคต ท้ังนี้ หากปริมาณผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และ/หรือ
รายได้จากค่าโดยสารลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 

6.1.11 กำรค้ ำประกันโดยผู้สนับสนุนจ ำกัดเพียงกำรโอนหุ้นบีทีเอสซีที่ ผู้สนับสนุนถืออยู่ และ
กรรมสิทธิ์ในหุ้นอำจไม่ชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่กองทุนได้ทั้งหมด 

ภายใต้สัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนตกลงที่จะค้ าประกันการปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันของบีทีเอสซีภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ รวมถึงหน้าที่ของบทีเีอสซี
ในการช าระเงินตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การค้ าประกันดังกล่าวจ ากัดอยู่ที่การโอนหุ้นทั้งหมดที่
ผู้สนับสนุนถืออยู่ในบีทีเอสซี แต่ไม่รวมทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อซึ่งจะโอนคืนบีทีเอสจีหรือบุคคลที่บีที
เอสจีก าหนดตามเงื่อนไขสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ เมื่อกองทุนใช้สิทธิในการซื้อ หรือการ
บังคับจ าน าหุ้นดังกล่าว และเมื่อมีการใช้สิทธิดังกล่าวแล้วการค้ าประกันจะสิ้นสุดลง ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ใน
หุ้นอาจไม่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทุนได้ทั้งหมด และตามสัญญาสนับสนุนและค้ าประกัน
ของผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมให้แก่กองทุน ดังนั้น หากกองทุน
ไม่สามารถชดเชยส่วนต่างดังกล่าวจากการด าเนินธุรกิจของบีทีเอสซีในอนาคตได้ ธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 

6.1.12 สมมติฐำนใน “ประมำณกำรก ำไรและกระแสเงินสด” มีลักษณะไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับควำม
เสี่ยงและควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทำงธุรกิจ เศรษฐกิจ กำรเงิน กฎระเบียบ และกำร
แข่งขัน ที่อำจท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกที่ประมำณกำรไว้ 

เอกสารฉบับนี้มีข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์และประมาณการผลการด าเนินงานและเงินแบ่งปันส่วนทุน
ส าหรับการประมาณการในปี 2556 และการประมาณการปี 2557 ตามล าดับ ตามที่ปรากฏใน
ภาคผนวก 6 “งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดตามสมมติฐานของกองทุนส าหรับช่วงหกเดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 และส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557” ทั้งนี้ 
การคาดการณ์และประมาณการทางการเงินขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.4 
“ประมาณการก าไรและกระแสเงินสด” แม้ว่าบริษัทจัดการจะได้พิจารณาจัดท าการคาดการณ์และ
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ประมาณการไว้อย่างรอบคอบแล้ว สมมติฐานท่ีเป็นที่มาของการคาดการณ์และประมาณการดังกล่าว
มีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับความเส่ียง ความไม่แน่นอน และเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎระเบียบ และการแข่งขัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนืออ านาจ
การควบคุมของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ รายได้ของกองทุนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆอีกหลายประการ 
ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิ ซึ่งอาจลดลงด้วยเหตุผลหลายประการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.1 “ความเส่ียง
เกี่ยวกับกองทุน หรือโครงสร้างของกองทุน” และ 6.2 “ความเส่ียงเกี่ยวกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก” 

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการบรรลุผลการ
ด าเนินงานและจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนที่คาดการณ์และประมาณการไว้และผลการด าเนินงานที่แท้จริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากหากเหตุการณ์และสถานการณ์บางอยา่ง
หรือทั้งหมดที่สันนิษฐานไว้อาจไม่เกิดขึ้นตามที่คาดไว้ หรือเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดไว้
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าส่ิงที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไปตามสมมุติฐานหรือส่ิงที่
คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากกองทุนไม่สามารถบรรลุผลการด าเนินงานตามที่คาดการณ์หรือประมาณการไว้ 
กองทุนอาจไม่สามารถจ่ายเงินคืนสุทธิตามที่คาดไว้ ซึ่งอาจท าให้ราคาซื้อขายของหน่วยลงทุนลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ การคาดการณ์และประมาณการเหล่านี้ไม่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่เป็นที่รับรอง
โดยทั่วไปของประเทศไทย หรือหลักการบัญชีที่เป็นที่รับรองโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน
และบริษัทจัดการจะไม่ท าการปรับปรุงข้อมูลของแผนธุรกิจ หรือประมาณการให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

6.1.13 ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นตำมปกติในอุตสำหกรรมกำรขนส่งมวลชน และกำรที่
ต้นทุนค่ำโดยสำร (นอกเหนือจำกค่ำตัดจ ำหน่ำย) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบในทำงลบ
ต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของกองทุน 

รายได้สุทธิที่กองทุนคาดว่าจะได้รับและความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจได้รับผลกระทบหากต้นทุนค่าโดยสาร (นอกเหนือจากค่าตัดจ าหน่าย) รายจ่ายฝ่าย
ทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเพิ่มขึ้นโดยไม่
สอดคล้องกับรายได้จากค่าโดยสารท่ีเพิ่มขึ้น  

ต้นทุนค่าโดยสาร (นอกเหนือจากค่าตัดจ าหน่าย) ของบีทีเอสซีคิดเป็นร้อยละ 71.6 และร้อยละ 70.1 
ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
(นอกเหนือจากค่าตัดจ าหน่าย) ในปีส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 ตามล าดับ ทั้งนี้ ต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยที่
อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 
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 การท่ีบีทีเอสซีต้องปฏิบัติหน้าที่ในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และเปล่ียนทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานและโครงสร้างพื้นฐานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี กทม. ก าหนดเป็นครั้งคราว  

 การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้า  
บีทีเอส ซึ่งอาจมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานสูงขึ้นโดย กทม. 

 การก าหนดให้มีการให้บริการจนถึงระดับหนึ่งๆ แม้ว่าจะอุปสงค์จะลดลง (เช่น ก าหนด
จ านวนชั่วโมงขั้นต่ าของการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีการก าหนดความถี่ของ  
การบริการด้วย)   

 การเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าซึ่งก าหนดโดยรัฐบาล ซึ่งค่าไฟฟ้าอาจมีความผันผวนด้วยสาเหตุ
หลายปัจจัย รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวม 

 การเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกันภัย 

 การเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของพนักงาน 

 การเพิ่มจ านวนเงินที่บีทีเอสซีอาจต้องช าระให้แก่ซีเมนส์ภายใต้สัญญาซ่อมบ ารุง ซึ่ง
ค านวณจากระยะทางการเดินต่อปีที่ก าหนดไว้ของรถไฟฟ้าแต่ละคัน และอาจมีการปรับเพิ่ม
ได้ตามระยะทางการเดินรถที่เพิ่มขึ้น และตามเหตุการณ์อื่นๆ หรือที่ต้องช าระให้แก่คู่สัญญา
อื่น หรือ 

 การเปล่ียนแปลงใดๆ ในนโยบายทางการเงินหรือนโยบายอื่นของรัฐบาลที่มีผลต่อการด าเนิน
กิจการขนส่ง หรืออุปสงค์ด้านการขนส่ง 

ภายใต้สัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีจะได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก กทม. เมื่อเกิดเหตุการณ์
บางประการตามที่ก าหนดไว้ นอกเหนือจากเหตุการณ์เหล่านั้น บีทีเอสซีไม่มีสิทธิได้รับการชดเชย
ค่าใช้จ่ายใดๆ จากรัฐบาล หรือกทม. อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะได้รับ
การชดเชยค่าใช้จ่ายใดๆ จาก กทม. หรือบีทีเอสซีจะปรับอัตราค่าโดยสารสูงขึ้นเพื่อชดเชยกับต้นทุนท่ี
เพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในอนาคตของบีทีเอสซีอาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้จากค่าโดยสารใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้รายได้สุทธิลดลง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีรายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้เกิดขึ้นตามปกติเนื่องมาจากการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง และอาจเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ต้องช าระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของกองทุน ดังนั้น หากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักไม่
สามารถสร้างรายได้ค่าโดยสารเพียงพอต่อต้นทุนค่าโดยสาร รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้ว รายได้สุทธิ  และ
ความสามารถในการจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนจะได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ 

6.1.14 กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงในกำรช ำระหนี้ เงินกู้ในอนำคต และอำจไม่สำมำรถหำเงินกู้ได้ใน
อนำคตบนเงื่อนไขที่ยอมรับได้ หรืออำจไม่สำมำรถหำได้เลย 

กองทุนอาจมีความจ าเป็นต้องมีรายจ่ายฝ่ายทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษาและการปรับปรุง
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นครั้งคราว รวมไปถึงการที่กองทุนอาจต้องการ
เงินทุนหรือเงินกู้ยืมจ านวนมากเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึง การใช้สิทธิในการซื้อ และ/หรือ
สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกว่าจะซื้อภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญา
สนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน แล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ หากกองทุน 

มีก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในปีใด กองทุนต้องจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
น้อยในอัตราร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใดๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ท าได้เป็นครั้ง
คราว) ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในปีดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่าย 
เงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวหรือกองทุนอาจท าการลดทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกองทุนมีผลขาดทุนสะสม โปรดพิจารณาหัวข้อ 7.2.1 
“นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ดังนั้น เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบ
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กองทุนก าหนดไว้ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ว จึงอาจท าให้กองทุนไม่สามารถช าระคืนหนี้กู้ยืมในอนาคตได้ทั้งหมด กองทุนจึงอาจ
ต้องช าระคืนเงินกู้โดยการก่อหน้ีเพิ่มเติมและ/หรือโดยการเพิ่มทุน  

หากกองทุนไม่สามารถกู้ยืมเงิน หรือหาแหล่งเงินทุนอื่น (เช่น การออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) เพื่อ
น ามาช าระหนี้เงินต้นที่ถึงก าหนดช าระ และไม่สามารถขยายระยะเวลาการช าระหนี้ดังกล่าวได้ 
กองทุนจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่คาดหมายไว้ มิเช่นนั้น กองทุนจะ
ไม่สามารถช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดได้ 

กองทุนอาจไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อน ามาช าระหนี้ ก่อหนี้เพิ่มเติมหรือระดมทุนได้ตามระยะเวลา  
ที่ต้องการ หรือภายใต้เงื่อนไขที่กองทุนยอมรับได้ โดยมีความเส่ียงที่ข้อก าหนดของหนี้เงินกู้ยืมใหม่ที่
จะน ามาช าหน้ีเดิมนั้นอาจด้อยกว่าเงื่อนไขของหน้ีเงินกู้เดิมที่กองทุนได้รับ ซึ่งท าให้กองทุนอาจตกอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดจ ากัดหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ อาจมีข้อก าหนดจ ากัดความสามารถของกองทุนในการลงทุน
เพิ่มเติม และก าหนดให้กองทุนต้องส ารองเพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้ ทั้งนี้ กองทุนต้องมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินกว่าสามเท่า หรือในอัตราส่วนอื่นๆ ท่ีกฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ท า
ได้เป็นครั้งคราว ท้ังนี้ หากมีการก่อหน้ี กองทุนจะมีหน้าที่ในการช าระหนี้ โดยหน้าที่ในการช าระหนี้นั้น
อาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากกองทุนไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
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หรือไม่สามารถด ารงไว้ซึ่งหลักประกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา
สินเชื่อ ส่งผลให้อาจมีการยกเลิกวงเงินสินเชื่อบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจถือเป็นการปฏิบัติผิด
สัญญาอื่น (cross default) หรือต้องช าระค่าปรับ หรืออาจมีการเรียกให้ช าระหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระ 
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดขึ้นบางส่วนหรือท้ังหมด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

หากอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อน ามาช าระหนี้เดิมมีอัตราสูง หรือมีปัจจัยอื่นใดที่ท าให้
ดอกเบี้ยในขณะนั้นมีอัตราสูง (เช่น ผู้ให้สินเชื่อมีความลังเลที่จะปล่อยสินเชื่อ) รายจ่ายดอกเบี้ยจาก
การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกองทุนและเงินปันผลที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืมเงิน” 

6.1.15 กำรประกันภัยส ำหรับระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักอำจมีไม่เพียงพอที่จะ
ครอบคลุมควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และ กองทุนจะต้องชดเชยส่วนที่ขำด
เนื่องจำกเงินจำกกำรประกันภัยที่ได้รับมีไม่เพียงพอและส ำหรับส่วนที่มิได้ประกันภัยไว้ 

บีทีเอสซี มีกรมธรรม์ประกันวินาศภัยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ประเภทที่
ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดต่อบุคคลที่สาม และความเสียหายที่เกิดจากสินค้า (General Third 
Party Liability and Product Liability Insurance) และประกันภัยความเสียหายต่อทรัพย์สินของ  
บีทีเอสซี ความเสียหายต่อเครื่องจักร และความเสียหายในกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Property “All 
Risks”, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance) ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนด
ในสัญญาสัมปทาน  รวมทั้งมีประกันภัยส าหรับภัยจากการก่อการร้าย (Property Terrorism 
Insurance) โดยผู้รับผลประโยชน์หลักตามกรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบัน คือ กทม. และ บีทีเอสซี 
และตามสัญญาสัมปทาน เงินประกันภัยที่ได้รับนั้นจะต้องน ามาใช้เพื่อการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 
(แล้วแต่กรณี) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บีทีเอสซีจะต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งใบสลักหลัง 
(Endorsement) ของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ซึ่งระบุให้กองทุนเป็นผู้รับประโยชน์ร่วมและผู้เอาประกันร่วมตามกรมธรรม์ และ
กองทุนจะต้องมอบเงินประกันภัยที่ได้รับให้แก่บีทีเอสซีเพื่อน าไปใช้ในการซ่อมแซมหรือก่อสร้าง 
(แล้วแต่กรณี) ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัย
มิได้ให้ความคุ้มครองความเสียหายเต็มจ านวน ประกอบกับความเสียหายบางประเภทก็มิได้เอา
ประกันภัยไว้ ดังนั้น เงินประกันภัยที่ได้รับจึงอาจมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับใช้การซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้าง หรืออาจมิได้รับเงินประกันภัยใดๆ เลย ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
กองทุนจะต้องชดเชยส่วนท่ีขาดให้แก่บีทีเอสซีอันเนื่องมาจากเงินประกันภัยที่ได้รับมีไม่เพียงพอ หรือ
ส าหรับส่วนท่ีมิได้เอาประกันภัยไว้หากความสูญหายหรือเสียหายมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบีทีเอสซี ในกรณีที่มีความสูญหาย เสียหาย หรือความรับผิด
เกิดขึ้นซึ่งมิได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงินเอาประกัน
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สูงสุด หรือมิได้เอาประกันภัยไว้ อาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากนี้ การประกันภัยความเสียหายในกรณีธุรกิจหยุดชะงักจะให้ความคุ้มครองระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเฉพาะส าหรับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความเสียหายของ
ทรัพย์สินหรือเครื่องจักร ซึ่งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย (declared value at risk) 
โดยอ้างอิงกับก าไรขั้นต้นของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักในรอบ 12 เดือนที่
ประมาณการโดยบีทีเอสซี และค่าเสียหายส่วนแรก (deductibles) อีกทั้งอาจมิได้รับการชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักทางธุรกิจจนเต็มจ านวน หากเกิดความเสียหายขึ้นเป็นจ านวนเกิน
กว่าจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าทรัพย์ที่เอาประกันภัย กองทุนอาจต้องแบกรับความเสียหาย
จ านวนมากซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน 

กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่า บีทีเอสซีจะสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือจัดท าประกันภัย
ใหม่ซึ่งมีอัตราเบี้ยประกันที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยของบีทีเอสซีมีอัตราที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2553 และเหตุการณ์
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 2554 กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าเบี้ยประกันภัยของบีทีเอสซีจะไม่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
เบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นอย่างมีสาระส าคัญจะเพิ่มต้นทุนค่าโดยสารของบีทีเอสซี และท าให้บีทีเอสซีมี
รายได้สุทธิลดลงซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.1.16 สิทธิของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรเรียกร้องต่อบริษัทจัดกำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

ภาระผูกพันภายใต้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ได้จ ากัดความรับผิดของบริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) เอาไว้ โดยบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ต้องรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าของตนเว้นแต่เป็นการกระท าโดย
ทุจริต จงใจกระท าผิดสัญญา กระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (breach of trust) หรือการขาดความ
ระมัดระวังตามสมควร (ตามที่นิยามไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ หรือ
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี)) นอกจากนี้ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการและสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ก าหนดว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้รับความคุ้มครองจากการกระท า ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าส่ังใดๆ 
ซึ่งอาจต้องรับผิดในฐานะบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน หากการกระท า 
ค่าใช้จ่าย สิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค าส่ังดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าทุจริต การจงใจ
กระท าผิดสัญญา การกระท าผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (breach of trust) หรือการขาดความ
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ระมัดระวังตามสมควร ดังนั้น สิทธิของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนในการเรียกร้องต่อบริษัทจัดการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์อาจมีอยู่อย่างจ ากัด 

6.1.17 รำยงำนกำรประเมินค่ำอิสระของผู้ประเมินค่ำอิสระไม่ใช่ควำมเห็นเกี่ยวกับข้อดีทำงธุรกิจของ
กองทุน และไม่ใช่ควำมเห็นไม่ว่ำโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยำยเกี่ยวกับรำคำซื้อขำยหน่วยลงทุน
ในอนำคต หรือฐำนะกำรเงินของกองทุนเมื่อมีกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และกำร
ประเมินรำคำที่อยู่ในรำยงำนดังกล่ำวไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงมูลค่ำที่แท้จริงของสินทรัพย์ของ
กองทุน 

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่ จ ากัด ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินค่าอิสระ (“ผู้ประเมินค่าอิสระ”) เพื่อท าการประเมินค่าธุรกิจระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้ออกรายงานการประเมินค่า 
(“รายงานการประเมินค่าอิสระ”) และรายงานฉบับย่อของรายงานการประเมินค่าอิสระดังกล่าว 
ซึ่งปรากฏตามภาคผนวก 2 และ 3 ของเอกสารฉบับนี้ ตามล าดับ ซึ่งแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของ
รายได้สุทธิในอนาคตของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รายงานฉบับย่อของ
รายงานการประเมินค่าอิสระเป็นเพียงรายงานสรุปเท่านั้นและไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นค าอธิบายที่
สมบูรณ์ของรายงานการประเมินค่าอิสระ ทั้งนี้ ในการออกรายงานการประเมินค่าอิสระ ประมาณ
การของรายได้และต้นทุนค่าโดยสาร (ประมาณการจ านวนผู้โดยสารของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก) อยู่บนสมมติฐานท่ีจัดเตรียมโดยบริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 และประมาณการของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาอยู่บน
สมมติฐานท่ีจัดเตรียมโดยบริษัท อินฟราเอเชีย (ไทยแลนด์) จ ากัด ณ เดือนกุมภาพันธฺ 2556 (รายงาน
ที่จัดเตรียมโดยบริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด รายงานการประเมินค่าอิสระ รายงาน
ดังกล่าว ใหร้วมเรียกว่า “รายงานการประเมินค่า”) 

รายงานการประเมินค่าตั้งอยู่บนประมาณการและสมมติฐานหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมถึงฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคต กลยุทธ์
ทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่บีทีเอสซีจะต้องด าเนินงานในอนาคต สมมติฐานเหล่านี้มาจากข้อมูล
ที่ได้รับจาก และการหารือกับผู้บริหาร หรือผู้แทนของผู้บริหารของบริษัทจัดการ บีทีเอสซี และ
ผู้สนับสนุน และสะท้อนถึงความคาดหวังและความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความ
เส่ียงและความไม่แน่นอนซึ่งทราบอยู่แล้วหรือยังไม่ทราบก็ตาม โดยรายงานการประเมินค่า
ประกอบด้วยการคาดการณ์และประมาณการในอนาคต และข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์
ในอนาคต (forward-looking statements) ซึ่งโดยลักษณะของข้อมูลดังกล่าวแล้ว จะอยู่ภายใต้ความ
เส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ เหตุการณ์ในอนาคตที่อ้างอิงในข้อความในลักษณะที่เป็น
การคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ดังกล่าว จะมีความเส่ียง ความไม่แน่นอน 
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจาก
ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในข้อความในลักษณะที่เป็นการ
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คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ระบุข้อ
สมมติฐานท่ีใช้ในการจัดเตรียมรายงานการประเมินค่าทุกข้อ 

รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีทางธุรกิจ 
และโครงสร้างของธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และไม่ใช่ความเห็นเกี่ยวกับ
ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในอนาคต หรือฐานะการเงินของกองทุนเมื่อมีการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 

รายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินค่าอิสระแต่ละฉบับมิได้มีข้อมูลทั้งหมดที่อาจจ าเป็นต้องใช้ใน
การประเมินธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักหรือประเมินการลงทุนในกองทุน
หรือในหน่วยลงทุนอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าไม่ได้จัดเตรียมโดยพิจารณา
จากสภาพธุรกิจ การด าเนินงาน หรือฐานะการเงินของกองทุนโดยครบถ้วนทั้งหมด ดังนั้น ผู้ประเมิน
ค่าอิสระจึงไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกันในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย  ทั้งนี้ 
รายงานการประเมินค่าไม่ได้ให้สิทธิหรือการเยียวยาแก่ผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่น และไม่เป็น และไม่ควร
ถูกตีความว่าเป็นการรับประกันในรูปแบบใดๆ ในฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานในอนาคตของ
กองทุน หรือข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) ที่
ระบุในรายงานการประเมินค่าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macro-economic factors) บางประการโดยหรือในนามของผู้สนับสนุน บีทีเอสซี บริษัทจัดการ 
กองทุน หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนร่วม  

นอกจากนี้ กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าการประเมินค่าโดย ผู้ประเมินค่าอิสระจะสะท้อนมูลค่า 
ที่แท้จริงของรายได้สุทธิในอนาคตของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือผู้ประเมิน
ค่ารายอื่นๆ จะประเมินได้ในราคาเดียวกัน ดังนั้น ประมาณการมูลค่าที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อาจไม่
เป็นข้อบ่งชี้ถึงมูลค่าที่แท้จริงสินทรัพย์ของกองทุน นอกจากนี้ รายงานการประเมินค่าดังกล่าวจะไม่
มีการปรับปรุงนับตั้งแต่วันที่ออกรายงานดังกล่าว และไม่ได้ค านึงถึงพัฒนาการใดๆ ภายหลังวันออก
รายงานดังกล่าว และไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นค าแนะน าจากผู้สนับสนุน บีทีเอสซี บริษัท
จัดการ กองทุน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนร่วม หรือบุคคลอื่นใด ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควร
เชื่อถือรายงานการประเมินค่าเกินสมควร ซึ่งรวมถึงรายงานฉบับย่อของรายงานการประเมินค่า
อิสระดังกล่าวในการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ในภาคผนวก 2 “รายงานการประเมินค่าของบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด” และ
ภาคผนวก 3 “รายงานการประเมินค่าของบริษัท เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่ จ ากัด” 

6.1.18 บีทีเอสซีและผู้สนับสนุนอำจไม่สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะสำมำรถช ำระหนี้
ได้ ซึ่งอำจถือเป็นเหตุผิดสัญญำตำมสัญญำซื้อและโอนสิทธิรำยได้สุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 บีทีเอสซีมีหนี้สินค้างช าระ (รวมทั้งหนี้สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และมิได้อยู่ในงบการเงินเฉพาะส่วนของบีทีเอสซี) รวมกันทั้งส้ิน 
12,046.1 ล้านบาท ในขณะทีผู้่สนับสนุนมีหนีสิ้นค้างช าระรวมกันทั้งสิ้น 16,986.3 ล้านบาท นอกจากนี้ 
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ในวันที่ 30 มกราคม 2556 บีทีเอสซีกู้ยืมเงินจ านวน 1,037,0 ล้านบาท ภายใต้สัญญากู้ยืมสินเชื่อ
ระยะส้ัน (Bridge Loan) เพื่อใช้ในการซื้อคืนหุ้นกู้บีทีเอสซีบางส่วน และกู้ยืมเงินจ านวน 650.0 ล้าน
บาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ เงินกู้ยืมสินเชื่อระยะส้ัน และเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ดังกล่าวได้ถูกช าระไปแล้วบางส่วนจากเงินกู้ที่บีทีเอสซีกู้เพิ่มเติม (refinance) เป็นจ านวน 917.0 ล้าน
บาท และ 600.0 ล้านบาท ตามล าดับ ในเดือนมีนาคม 2556 และกุมภาพันธ์ 2556 ตามล าดับ ส าหรับ
หนี้สินของบีทีเอสซีนั้น บีทีเอสซีมแผนที่จะน าเงินจ านวน 10,637.6 ล้านบาทที่ได้รับจากการขาย
รายได้สุทธิมา ใช้ในการขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ าประกัน (Letter of Guarantee) เพื่อเป็น
หลักประกันช าระหนี้ส าหรับใช้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้บีทีเอสซี จ านวน 9,461.0 ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2012 โปรดพิจารณาสรุปหน้ีสินของบีทีเอสซีในหัวข้อ 3.3.6 “สัญญาที่ส าคัญ – 
(2) สัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์” โดยความสามารถของบีทีเอสซีและผู้สนับสนุนในการช าระหนี้
ตามก าหนดเวลา หรือในการกู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการทางการเงินและ
การด าเนินงานของบีทีเอสซีและผู้สนับสนุน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจ รวมถึง
ปัจจัยทางการเงิน สภาพการแข่งขัน กฎเกณฑ์ทางกฎหมาย และปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของของบีทีเอสซีและผู้สนับสนุน 

ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ต้นทุนทางการเงินและรายจ่ายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งจะถูกหักออกจากรายได้สุทธิ โดยบีทีเอสซีและ
ผู้สนับสนุนอาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างเพียงพอจากการด าเนินงาน และอาจไม่มีแหล่ง
เงินทุนในอนาคตที่เพียงพอส าหรับใช้ในการช าระหนี้ หรือใช้เป็นเงินทุนท่ีจ าเป็นเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง 
ทั้งนี้ หากบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือหาแหล่งเงินทุน
เพื่อใช้ในการช าระหนี้ หรือใช้เป็นเงินทุนที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องได้ บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุน
อาจจ าเป็นต้องด าเนินการตามแผนทางการเงินอื่น เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ 
การขายทรัพย์สิน การปรับลดหรือชะลอการลงทุน หรือการเพิ่มทุน กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่า (1) การ
กู้ยืมเงินเพื่อช าระหนี้จะสามารถด าเนินการได้ (2) จะสามารถขายทรัพย์สินได้ หรือหากขายได้จะ
สามารถขายได้เมื่อใด และได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวเท่าใด และ (3) จะได้รับเงินทุน
เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่สามารถยอมรับได้ 

ในกรณีที่ผลการด าเนินงานของบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนไม่ดี และไม่มีแหล่งเงินทุนดังกล่าวข้างต้น 
บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนอาจประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง และจ าเป็นต้อง
จ าหน่ายทรัพย์สินและกิจการที่เป็นส่วนส าคัญเพื่อให้สามารถช าระหนี้และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้ โดย
สัญญาสินเชื่อและสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจะจ ากัดความสามารถของบีทีเอสซีหรือ
ผู้สนับสนุนในการจ าหน่ายทรัพย์สินและการใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บีทีเอสซี
หรือผู้สนับสนุนจึงอาจไม่สามารถที่จะด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สิน หรือได้รับเงินจากการจ าหน่าย
ดังกล่าว และเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอที่จะสามารถช าระหนี้เมื่อถึงก าหนด
ช าระได้ การที่บีทีเอสซีและผู้สนับสนุนไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอที่จะสามารถช าระ
หนี้ หรือไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อที่จะน าไปช าระหนี้บนเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและตามก าหนดเวลาที่
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เหมาะสมได้ อาจท าให้เกิดการผิดสัญญาตามสัญญาหนี้ สินนั้นๆ ซึ่งอาจถือเป็นเหตุผิดสัญญาตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และมีผลท าให้กองทุนมีสิทธิเข้าควบคุมบีทีเอสซี ซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
6.1.8 “บริษัทจัดการและกองทุนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน และการที่
บริษัทจัดการไม่สามารถบริหารจัดการกองทุน และ/หรือบีทีเอสซีไม่สามารถบริหารจัดการระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของกองทุน” 

นอกจากนี้ เจ้าหน้ีรายอื่นของบีทีเอสซีอาจเรียกร้องเอาก าไรสุทธิจากบีทีเอสซี โปรดพิจารณาหัวข้อ 
6.1.3 “กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิในอนาคต ณ เวลาที่รายได้สุทธิดังกล่าวถูกขายให้แก่
กองทุนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิตามสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิอาจถูกโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีรายอื่นของบีทีเอสซี” 

6.1.19 กฎหมำยล้มละลำยของประเทศไทยอำจท ำสิทธิของกองทุนภำยใต้สัญญำซื้อและโอนสิทธิ
รำยได้สุทธิ และกำรค้ ำประกัน (โดยมีกำรจ ำกัดควำมรับผิด) ไม่สำมำรถบังคับได้ หรืออำจ
จ ำกัดควำมสำมำรถของกองทุนในกำรบังคับจ ำน ำ หรือกำรบังคับสิทธิของกองทุนตำมสัญญำ
จะซ้ือจะขำยหุ้น 

ภายใต้กฎหมายล้มละลาย กฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอนอันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน การมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการให้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น หรือกฎหมายอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันของประเทศไทย เมื่อบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทและมี
ทรัพย์สินท่ีส าคัญ การบังคับการโอนรายได้สุทธิและหลักประกันซึ่งผู้สนับสนุนให้ไว้อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้หากมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ การโอนรายได้สุทธิตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือการค้ าประกัน (โดยมีการจ ากัดความรับผิด) หรือการโอน
หุ้นตามสัญญาจ าน าหรือสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นอาจถูกเพิกถอนโดยศาลได้หากปรากฏว่าในขณะทีก่อ่
ภาระผูกพัน หรือให้หลักประกันน้ัน บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี): 

 ก่อหนี้สินโดยมีเจตนาเพื่อขัดขวาง ประวิง หรือไม่ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ี หรือในกรณีที่บีทีเอส
ซีหรือผู้สนับสนุนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ได้กระท าโดยมุ่งหมายให้กองทุน หรือผู้รับประโยชน์
ตามสัญญาค้ าประกัน (โดยมีการจ ากัดความรับผิด) (แล้วแต่กรณี) อยู่ในสถานะท่ีดีขึ้น 

 ได้รับค่าตอบแทนจากการโอนรายได้สุทธิหรือให้หลักประกันต่ ากว่าราคายุติธรรม 

 ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ 

 บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันเกิดจากการให้
การค้ าประกัน หรือ 
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 จงใจก่อหรือเชื่อว่าได้ก่อหน้ีสินซึ่งตนไม่สามารถช าระคืนได้เมื่อถึงก าหนดช าระ  

การค้ าประกัน (โดยมีการจ ากัดความรับผิด) 

หากศาลตัดสินว่าสัญญาค้ าประกัน (โดยมีการจ ากัดความรับผิด) ตกเป็นโมฆะ หรือไม่อาจบังคับได้ไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ กองทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อผู้สนับสนุนตามสัญญาค้ าประกันดังกล่าวและมีฐานะ
เป็นเพียงเจ้าหน้ีของบีทีเอสซี กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่าผู้สนับสนุนจะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะช าระ
หน้ีให้แก่ กองทุน ภายหลังจากที่ผู้สนับสนุนได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ีรายอื่นแล้ว 

การจ าน าหุ้น 

โดยทั่วไปแล้ว แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้มีประกันจะมีสิทธิ
ได้รับช าระหนี้ก่อนโดยบังคับเอาจากหลักประกันของตนได้ อย่างไรก็ตาม การบังคับหลักประกันใน
กระบวนการล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด 2 ประการด้วยกัน ประการแรก ใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้มีประกันจะไม่สามารถบังคับหลักประกันในช่วงระหว่างด าเนินการ
ตามแผนฟื้นฟูกิจการเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากศาล ทั้งนี้ ข้อจ ากัดลักษณะดังกล่าวไม่มีใน
กระบวนการล้มละลาย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้สนับสนุนอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ข้อจ ากัดดังกล่าว
อาจท าให้การบังคับจ าน าหุ้นเกิดความล่าช้า ซึ่งในกรณีเช่นนี้ กองทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญา
จ าน าเพื่อยึดและจ าหน่ายหุ้นของบีทีเอสซีได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากศาล ซึ่งไม่มีความ
แน่นอนว่าจะได้รับความเห็นชอบดังกล่าวหรือไม่และเมื่อใด  ประการที่สอง หากลูกหนี้อยู่ใน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้มีประกันจะต้องใช้สิทธิขอรับช าระหนี้ของตนภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันโฆษณาค าส่ังตั้งผู้ท าแผน  

สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 

ความสามารถในการใช้สิทธิของกองทุนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ หรือสัญญาจะซื้อ
จะขายหุ้น (แล้วแต่กรณ)ี อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเพิกถอนการโอนอันเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้ หรือ
การให้เปรียบเจ้าหน้ีรายอื่น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. 
ล้มละลาย”) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนทรัพย์สินของบริษัทซึ่งอยู่ในกระบวนการ
ล้มละลายหรือการฟื้นฟูกิจการอาจตกเป็นโมฆะโดยค าส่ังของศาล ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 การโอนทรัพย์สิน และ/หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ได้กระท าโดยลูกหนี้รู้อยู่ว่า
เป็นการท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ (เว้นแต่ (ก) บุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์สุจริตไม่ทราบว่า
การกระท าเช่นนั้นเป็นการท าให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ และ (ข) การโอนหรือการท าธุรกรรม
ดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม) หรือ 

 การโอนทรัพย์สิน ซึ่งลูกหนี้ได้กระท าเพื่อให้เจ้าหน้ีรายหน่ึงหรือหลายรายได้เปรียบเจ้าหน้ีราย
อื่น ซึ่ง (ก) ได้กระท าในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนวันท่ียื่นค าขอให้ล้มละลายหรือฟื้นฟู
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กิจการ หรือในกรณีที่เจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบเป็นบุคคลภายในของลูกหนี้ ถ้าได้กระท าในระหว่าง
ระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวันท่ียื่นค าขอให้ล้มละลายหรือฟ้ืนฟูกิจการ 

ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย ค าว่า “บุคคลภายในของลูกหนี้” หมายรวมถึง กรรมการ ผู้จัดการ ผู้สอบ
บัญชี ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจการ หรือผู้ถือหุ้น (รวมถึงคู่สมรสและบุตรผู้เยาว์) ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของลูกหนี้ ในกรณีดังกล่าว การเพิกถอนการโอนอันเป็นการให้เปรียบเจ้าหนี้
จะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการยื่นค าร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการ 

พ.ร.บ. ล้มละลายก าหนดว่าในกรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนใน
ฐานะลูกหนี้ และกองทุนในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการโอนรู้อยู่ว่าการโอนหรือการกระท านั้นเป็น
การท าให้เจ้าหน้ีเสียเปรียบ คือ (1) การโอนหรือการกระท านั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนมีการ
ขอให้ล้มละลายหรือวันยื่นค าร้องของฟื้นฟูกิจการ (แล้วแต่กรณี) หรือ (2) เป็นการให้โดยเสน่หา หรือ
เป็นการท่ีบีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุนในฐานะลูกหนี้ได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินสมควร ทั้งนี้ เมื่อเกิดข้อ
สันนิษฐานดังกล่าวขึ้น บีทีเอสซีหรือผู้สนับสนุน (ในฐานะลูกหนี้) (แล้วแต่กรณี)  และกองทุน (ใน
ฐานะผู้ได้รับประโยชน์) จะเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์ว่าผู้สนับสนุนหรือกองทุนไม่รู้ว่าการโอนหรือการ
กระท าดังกล่าวเป็นการท าให้เจ้าหน้ีต้องเสียเปรียบ 

6.1.20 กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎระเบียบ หรือนโยบำยกำรบังคับตำมกฎหมำยของประเทศ
ไทยในอนำคตอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกองทุน 

กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการบังคับตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ใช้
บังคับกับกองทุน อาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต อีกทั้งองค์กรก ากับดูแลแต่ละองค์กรอาจตีความ
กฎหมายและมีแนวปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย และทัศนคติของรัฐบาลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของกองทุนหรือธุรกิจ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.19 
“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และบีทีเอสซี และหน่วยงานราชการไทยได้กล่าวหากรุงเทพ
ธนาคม บีทีเอสซี และผู้บริหารบางรายของบีทีเอสซีและกทม.” 

หากในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือการตีความกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ใช้บังคับ กองทุนอาจจ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติหรือต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทาง
กฎหมายเพิ่มเติม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอาจท าให้ต้นทุนของกองทุนสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของกองทุน 
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6.1.21 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรฟ้องคดีอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำร
ด ำเนินงำน และโอกำสทำงธุรกิจของกองทุน 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องร้องและการด าเนินคดีใดๆ ซึ่งบีทีเอสซีก่อขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รวมถึงความเสียหายซึ่งศาลตัดสินให้บีทีเอสซีต้อง
รับผิดชอบ อาจมีจ านวนที่เป็นนัยส าคัญ โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อจ านวน
รายได้สุทธิซึ่งกองทุนคาดว่าจะได้รับ และหากมีจ านวนมาก ค่าใช้จ่ายนั้นอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

6.2.1 บีทีเอสซีมีข้อจ ำกัดในกำรเพิ่มอัตรำค่ำโดยสำรและอำจจ ำเป็นต้องลดอัตรำค่ำโดยสำร 
ในบำงกรณี 

กองทุนต้องพึ่งพาบีทีเอสซีในการก าหนดและเพิ่มอัตราค่าโดยสาร บีทีเอสซีมีข้อจ ากัดในการเพิ่ม
อัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาด แนวโน้มของตลาด หรือ เหตุการณ์
อื่นๆ เพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนการด าเนินงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
ถูกจ ากัดโดยสัญญาสัมปทานและพลวัตรของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชน และความ
พึงพอใจของผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับค่าโดยสารจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาสัมปทาน ซึ่งตามสัญญาสัมปทาน บีทีเอสซีสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ 
(Effective Fare) ไม่เกิน 1 ครั้งในทุกระยะเวลา 18 เดือน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่
อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) 

ในกรณีที่ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดประจ าเดือนทั่วไปส าหรับเขตกรุงเทพมหานคร  (Bangkok consumer 
price index) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนใดมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 5 ของดัชนี
อ้างอิงของเดือนที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน บีทีเอสซีสามารถขอให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร
สูงสุดที่อาจเรียกเก็บได้ (Authorized Fare) ในอัตราร้อยละ 7 จากอัตราเดิม นอกจากนี้ ในกรณีพิเศษ
บางกรณี บีทีเอสซีอาจขอปรับขึ้น หรือ กทม.อาจขอปรับลดเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่อาจเรียก
เก็บได้ (Authorized Fare) เช่น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาท
และเงินเหรียญสหรัฐ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินตราต่างประเทศและในประเทศ 
ความผันผวนของต้นทุนค่าไฟฟ้าของบีทีเอสซี หรือความเส่ียงที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptional Risk) 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเกิดขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 3.1 “ชื่อ ที่ตั้ง 
ลักษณะ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทและรายละเอียด
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน – กองทุนและธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก” ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับราคาภายใน 30 วัน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา (“คณะกรรมการที่ปรึกษา”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสัญญาสัมปทานจะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าข้อเสนอการปรับราคาขึ้นหรือลงดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี หากการอนุมัติให้ขึ้นค่า
โดยสารในขณะนั้นเป็นการขัดแย้งกับนโยบายของ รัฐบาลแล้ว บีทีเอสซีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่ม
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อัตราค่าโดยสาร แต่รัฐบาลจะจัดหามาตรการชดเชยบางประการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดแก่บี
ทีเอสซี  

กองทุนไม่อาจรับรองได้ว่ารัฐบาลจะจัดให้มีการชดเชยดังกล่าวหรือการชดเชยดังกล่าวจะถูกส่งผ่าน
จากบีทีเอสซีมายังกองทุนเพื่อให้กองทุนได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ชดเชยนี้เขียนไว้อย่างกว้าง ยังไม่มีการทดสอบ และยังไม่มีข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการชดเชยดังกล่าว
อยู่ในสัญญาต่างๆ ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหากับ กทม.และกระทรวงมหาดไทยอาจท าให้
กองทุนต้องเสียเวลาในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน  

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าสัญญาสัมปทานจะอนุญาตให้บีทีเอสซีสามารถขึ้นอัตราค่าโดยสารท่ีเรียกเก็บได้ 
และบีทีเอสซีมีความตั้งใจที่จะขึ้นค่าโดยสารในอนาคตก็ตาม บีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถขึ้นหรอืเลือก
ที่จะไม่ขึ้นอัตราค่าโดยสารด้วยเหตุผลทางการเมือง สังคม เหตุผลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพลวัฒน์ในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการขนส่งมวลชนและความพึงพอใจของผู้โดยสาร หรือเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ 
เหตุผลอื่นๆ อาจรวมถึงแนวโน้มผู้โดยสาร ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าโดยสารอาจท าให้จ านวนผู้โดยสารลดลง
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายได้สุทธิ ทั้งนี้ บีทีเอสซีขึ้นค่าโดยสารที่เรียก
เก็บได้ (Effective Fare) ครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม 2550 ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่อาจคาดเดาหรือ
ประเมินผลที่อาจจะตามมาจากการขึ้นค่าโดยสารในอนาคตได้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ 6.1.10 “รายได้สุทธิที่กองทุนจะซื้อและได้มาจะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้โดยสารและค่าโดยสารระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก” 

6.2.2 สัญญำสัมปทำน และสัญญำให้บริกำรเดินรถและซ่อมบ ำรุงระยะยำวอำจถูกยกเลิกโดย กทม. 
และกรุงเทพธนำคม ตำมล ำดับ หำกมีเหตุบำงประกำรตำมที่ระบุไว้ในสัญญำดังกล่ำวเกิดขึ้น 

ตามสัญญาสัมปทาน หากมีเหตุการณ์บางประการ หรือเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นโดย กทม. กทม. หรือ
บีทีเอสซี ตามล าดับ อาจบอกเลิกสัญญาสัมปทานได้ เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวจะได้รับการเยียวยา
หรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ กทม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานได้ในกรณีที่
บีทีเอสซีล้มละลาย หรือในกรณีที่บีทีเอสซีจงใจผิดสัญญาสัมปทานในสาระส าคัญอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ กทม. จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวการยกเลิกสัญญาสัมปทานล่วงหน้าหนึ่งเดือน 
(ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้) หรือ กทม. จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบีทีเอสซีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หกเดือน (ในกรณีที่แก้ไขได้) หากบีทีเอสซีไม่สามารถแก้ไขเหตุผิดสัญญาได้ในเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้
ของบีทีเอสซี (ซึ่งรวมถึงกองทุน เมื่อ กทม. ได้ยอมรับให้กองทุนเป็นเจ้าหนี้ของบีทีเอสซี) มีสิทธิหา
บุคคลภายนอกมารับโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาสัมปทานได้ภายในระยะเวลาอีกหกเดือน
ถัดไป หากเจ้าหน้ีไม่สามารถหาบุคคลภายนอกที่เหมาะสมมารับโอนสิทธิและหน้าที่ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  กทม. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทาน โดยบีทีเอสซีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กทม. 
และกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม และทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ใช้ส าหรับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะถูกโอนให้แก่ กทม. นอกจากนี้ หน้าที่บางประการของ
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บีทีเอสซีภายใต้สัญญาสัมปทานยังต้องอาศัยการตีความ ท าให้อาจไม่มีความชัดเจนว่าบีทีเอสซีได้
ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนตามสัญญาสัมปทานแล้วหรือไม่ ถึงแม้ว่า กทม. จะไม่ได้ชี้ว่าบีทีเอสซี 
ได้ท าผิดข้อภาระผูกพันใดๆ ตามสัญญาสัมปทาน กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดทุกประการตามสัญญาสัมปทาน หากบีทีเอสซีจงใจปฏิบัติผิดสัญญาสัมปทานใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญโดยต่อเนื่อง กทม. อาจใช้สิทธิตามสัญญาสัมปทานซึ่งรวมถึงสิทธิในการบอก
เลิกสัญญา ในกรณีที่สัญญาสัมปทานถูกยกเลิก บีทีเอสซีจะไม่สามารถด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงินผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน  

นอกจากนี้ สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวมีข้อสัญญาที่คล้ายคลึงกัน โดย 
ให้สิทธิกรุงเทพธนาคมในการบอกเลิกสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวได้ หากมี
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีจะไม่สามารถด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพในส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบการรายอื่นมา
ด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพในส่วนต่อขยายดังกล่าว ผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอาจประสบกับความไม่สะดวกเพิ่มขึ้นในกรณีที่ผู้โดยสารเริ่มต้นการ
เดินทางในส่วนต่อขยายสายสีลมหรือส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท แล้วแต่กรณี และส้ินสุดการเดินทาง
นอกส่วนต่อขยายสายสีลมหรือส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท แล้วแต่กรณี หรือในทางกลับกัน ความไม่
สะดวกดังกล่าวอาจส่งผลให้จ านวนผู้โดยสารภายในเส้นทางการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้สุทธิ ธุรกิจ 
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน นอกจากนี้ บีทีเอสซียังอาจต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาหรือการเลิกสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง

ระยะยาว โดยคู่สัญญาที่มีเรียกร้องค่าเสียหายจากบีทีเอสซีได้ส าเร็จจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของ
บีทีเอสซีและอาจบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษาจากรายได้สุทธิของบีทีเอสซี โปรดพิจารณาหัวข้อ 
6.1.3 “กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิในอนาคต ณ เวลาที่รายได้สุทธิดังกล่าวถูกขายให้แก่
กองทุนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธ ิและการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิตามสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิอาจถูกโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีรายอื่นของบีทีเอสซี” 

6.2.3 ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักต้องเผชิญหน้ำกับกำรแข่งขันจำกกำรขนส่ง
สำธำรณะรูปแบบอื่นๆ ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรก ำหนดอัตรำค่ำโดยสำร และส่งผลให้รำยได้ลดลง 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเผชิญหน้ากับการแข่งขันเป็นอย่างมากจากการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลต่อการก าหนดอัตราค่าโดยสาร และส่งผลให้รายได้
ลดลง ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักมีคู่แข่งหลากหลายในอุตสาหกรรมการขนส่ง
มวลชน รวมถึง รถโดยสารประจ าทางที่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก รัฐบาล รถไมโครบัส และรถตู้ ซึ่งส่วน
ใหญ่มีค่าโดยสารท่ีต่ ากว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และครอบคลุมเส้นทางทั่ว
กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้เคียงมากกว่า และสามารถให้ทางเลือกแก่ผู้เดินทางในการเข้าถึง
กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ การขนส่งรูปแบบอื่นๆ เช่น รถไฟใต้ดิน MRT อาจให้
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ความสะดวกสบายมากกว่า หรือมีเส้นทางการให้บริการที่มากกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนไม่
สามารถรับรองได้ว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะสามารถแข่งขันกับการขนส่ง
รูปแบบที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแข่งขันและการสูญเสียความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอันเป็นผลมาจากเหตุ
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.2.4 ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักมีเส้นทำงกำรให้บริกำรและสถำนีเชื่อมต่อ 
(interchange station) ที่จ ำกัด และต้องพึ่งพำระบบกำรส่งต่อผู้โดยสำรจำกระบบกำรขนส่ง
รูปแบบอื่น (feeder system) 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก และส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิทปัจจุบัน
มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร มีสถานีลอยฟ้า (elevated stations) รวม 23 สถานี ซึ่งรวมสถานี
สยามที่เป็นสถานีร่วมส าหรับเชื่อมต่อระหว่างสองสายแล้ว ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลักมีและจะยังคงมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเส้นทางการให้บริการ และต้องพึ่งพาระบบการส่งต่อ
ผู้โดยสารจากระบบการขนส่งรูปแบบอื่น (feeder system) ในการส่งต่อผู้โดยสารส่วนมาก การพัฒนา
เครือข่ายระบบการส่งต่อผู้โดยสารจากระบบการขนส่งรูปแบบอื่น ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายปัจจุบันและ
ในอนาคตของสายสีลมและสายสุขุมวิท รถไฟใต้ดิน MRT และเส้นทางรถไฟใต้ดินสายอื่นๆ ในอนาคต 
ตลอดจนเครือข่ายรถโดยสารประจ าทางอยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนและบีทีเอสซี 

รายได้สุทธิของกองทุน และการเติบโตในอนาคตของกองทุน อาจได้รับผลกระทบในทางลบหาก
ระบบการส่งต่อผู้โดยสารจากระบบการขนส่งรูปแบบอื่นดังกล่าวข้างต้น ต้องหยุดให้บริการ เกิดระบบ
ขัดข้อง มีการพัฒนาที่ล่าช้า หรือหากการขยายพื้นท่ีให้บริการของเครือข่ายระบบการส่งต่อผู้โดยสารไม่
ประสบความส าเร็จ หากเกิดเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

กทม. ก าลังพิจารณาที่จะเพิ่มรางรถไฟรางที่สองที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ซึ่งอาจท าให้ต้องรื้อ
ถอนสถานีรถไฟฟ้าดังกล่าวอย่างถาวร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.1.11 “สถานี
รถไฟฟ้า” ทั้งนี้ บีทีเอสซียังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กทม. เกี่ยวกับการปิดให้บริการสถานีรถไฟฟ้า
สะพานตากสิน หรือก าหนดการเกี่ยวกับการปิดให้บริการดังกล่าว กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าการ
ก่อสร้างรางรถไฟท่ีสองและการปิดให้บริการสถานีสะพานตากสิน จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ ไม่ท าให้เกิดอุปสรรคที่เป็นนัยส าคัญต่อการด าเนินงานของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 
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6.2.5 ไฟฟ้ำเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลัก และบีที
เอสซีต้องพึ่งพำกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ในกำรจัดส่งไฟฟ้ำ 

การด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักขึ้นอยู่กับพลังงานไฟฟ้าซึ่งจัดส่ง
โดย กฟน.  โดยมีการใช้สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 สถานี คือที่โรงเก็บและซ่อมบ ารุงที่หมอชิตสถานีหนึ่ง 
และที่ซอยไผ่สิงโต ถนนพระราม 4 อีกสถานีหนึ่ง ทั้งนี้ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลักถูกออกแบบให้ด าเนินงานโดยใช้ไฟฟ้าจากสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีใดสถานีหนึ่งหรือทั้งสอง
สถานี และมีการจัดไฟฟ้าส ารองเพื่อใช้ในกรณีท่ีระบบจ่ายไฟล้มเหลว แต่ไฟฟ้าส ารองดังกล่าวจะถูกใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การรักษาข้อมูล ระบบที่จ าเป็น
ส าหรับการเริ่มการบริการอีกครั้ง และเพื่อน ารถไฟฟ้าไปจอด ณ สถานีที่ใกล้ที่สุดในกรณีที่เกิดความ
ขัดข้องในการจ่ายไฟตามปกติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การจัดส่งพลังงานไฟฟ้าส ารองดังกล่าวไม่เพียงพอ
ส าหรับการเริ่มเดินเครื่องรถไฟฟ้าอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจาก กฟน. เป็นผู้จัดส่งพลังงานไฟฟ้าเพียงรายเดียว 
ดังนั้น การไม่มีพลังงานไฟฟ้า หรือการหยุดชะงักชั่วคราว หรือล่าช้าอย่างมากในการจัดส่งพลังงาน
ไฟฟ้า หรือการไม่สามารถจัดส่งพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลาที่ต้องการใช้จะท าให้การ
ท างานของระบบรถไฟฟ้าหยุดชะงัก ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.2.6 ทั้งกองทุนและบีทีเอสซีไม่มีกรรมสิทธิ์ในระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลัก หรือ
ในทรัพย์สินที่สถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอสและรำงรถไฟฟ้ำตั้งอยู่ 

ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ กองทุนจะซื้อแค่รายได้สุทธิ ซึ่งมาจากสัญญาสัมปทาน  
ทั้งนี้ ตามสัญญาสัมปทาน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักสร้างบนที่ดินสาธารณะ
ที่ กทม.จัดหาให้แก่บีทีเอสซี โดย กทม.ได้ให้สิทธิบีทีเอสซีแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ที่ดินในระหว่าง
ระยะเวลาสัมปทานแต่ กทม. ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้โอนกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งกลายเป็นส่วนควบหรือส่วนประกอบของที่ดินดังกล่าวให้แก่ 
กทม.ตั้งแต่ตอนที่การก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักแล้วเสร็จ นอกจากนี้ 
เมื่อสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง อุปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนอสังหาริมทรัพย์ และ 
(หาก กทม. ร้องขอ) อุปกรณ์และอุปกรณ์ควบคุมที่ก่อสร้างบนที่ดินอื่นที่มิใช่ที่ดินที่ กทม.จัดหาให้ 
และอุปกรณ์ส านักงานอื่นใดที่ใช้เพื่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จะตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของ กทม.  นอกจากนี้ บรรดาสิทธิท้ังปวงในส่วนของซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรในส่วน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่บีทีเอสซีมี จะถูกโอนไปด้วย ณ 
เวลานั้น ในกรณีท่ีข้อจ ากัดในกรรมสิทธิ์และสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวของบีทีเอสซียังคงมีอยู่ การใช้
ทรัพย์สินของบีทีเอสซีเพื่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอาจถูกจ ากัดอย่างมาก 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน 
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6.2.7 ข้อบกพร่องภำยในระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลัก กำรซ่อมบ ำรุงระบบรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักที่ไม่ได้มำตรฐำน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน
อำจก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย หรือควำมเสียหำยทำงกำรเงิน 

ข้อบกพร่องภายในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก การซ่อมบ ารุงระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานอาจ
ท าให้บีทีเอสซีไม่สามารถบรรลุมาตรฐานในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน และ
อาจท าให้ต้นทุนค่าโดยสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บีทีเอสซีอาจต้องเสียค่าปรับและเบี้ยปรับในจ านวนที่
สูงให้แก่กทม. หากบีทีเอสซีไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าด้านการด าเนินงานและความ
น่าเชื่อถือตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าให้รายได้ของบีทีเอสซลีดลง เนื่องจาก
ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 
หรืออาจท าให้บีทีเอสซีต้องช าระค่าเสียหาย หากเหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าวท าให้ผู้โดยสารหรือพนักงาน
ได้รับบาดเจ็บ 

หากรถไฟฟ้าขบวนใดขบวนหนึ่งในจ านวน 35 ขบวนที่ซื้อมาจากซีเมนส์ได้รับความเสียหาย ซีเมนส์
ในฐานะผู้รับจ้างในการซ่อมบ ารุงตามสัญญาซ่อมบ ารุงต้องซ่อมแซม และหากจ าเป็น ต้องท าการแก้ไข
ปรับปรุงส่วนที่บกพร่องในระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ทั้งนี้ ซีเมนส์ต้องจ่ายค่าเสียหายที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนค่าซ่อมบ ารุงรายปีทั้งหมด หากซีเมนส์ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ แต่ค่าชดเชยใดดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยบรรดาความ
เสียหายของกองทุนที่เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานในการด าเนินงานและการซ่อมบ ารุงทั้งหมด 
นอกจากนี้ สัญญาซ่อมบ ารุงไม่ครอบคลุมไปถึงรถไฟฟ้าจ านวน 12 ขบวนที่ซื้อเพิ่มเติมจากซีอาร์ซี 
โดยบีทีเอสซีเป็นผู้ด าเนินการซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้าดังกล่าวเอง ดังนั้น บีทีเอสซีจะไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ 
ส าหรับความเสียหายที่มาจากความไม่ได้มาตรฐานในการด าเนินงานและการซ่อมบ ารุงของขบวน
รถไฟฟ้าดังกล่าว 

6.2.8 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบเกี่ ยวกับสุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และกำร
เปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและระเบียบดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อบีทีเอสซี และ
รำยได้สุทธิของกองทุน 

บีทีเอสซีประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัยที่เข้มงวด ทั้งด้านการควบคุมปริมาณเสียง การก าจัดของเสีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง
มวลชน การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบเหล่านี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต อาจท าให้
บีทีเอสซีต้องรับโทษปรับ โทษทางอาญา ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และถูกส่ังให้ปิดการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมาบีทีเอสซีมีค่าใช้จ่ายและคาดว่าจะยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในการปฏิบตัติาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้ การประกาศใช้
กฎหมายใหม่หรือการบังคับใช้กฎหมายเดิมอย่างเข้มงวดมากขึ้น หรือการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย
และระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ อาจท าให้บีทีเอสซีมีความรับผิดต่อรัฐบาลหรือต่อบุคคลภายนอก และอาจ
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ท าให้บีทีเอสซีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจ านวนมากกว่าที่ประมาณการไว้ในขณะนี้ ซึ่งอาจท าให้
รายได้สุทธิที่จะจ่ายให้แก่กองทุนลดลง และท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

6.2.9 ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักอยู่ภำยใต้กฎหมำยและนโยบำยต่ำงๆ ของ
รัฐบำล ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกองทุน และบีทีเอสซี และหน่วยงำนรำชกำรไทยได้
กล่ำวหำกรุงเทพธนำคม บีทีเอสซี และผู้บริหำรบำงรำยของบีทีเอสซีและกทม. 

บีทีเอสซีด าเนินงานธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน 
และด าเนินงานส่วนต่อขยายสายสีลมและสายสุขุมวิทตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง

ระยะยาว แม้ว่ารายได้ที่ได้รับตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายได้สุทธิ แต่สัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในส่วนต่อขยายสายสีลมและส่วนต่อ
ขยายสายสุขุมวิทซึ่งส่งต่อผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ทั้งนี้ อาจ
เกิดเหตุการณ์ที่คู่สัญญาตีความข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวหรือกฎหมายที่ใช้บังคับ
แตกต่างกัน  

ตัวอย่างเช่น ในวันที่ 2 มกราคม 2556 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศว่าจะด าเนินการสอบสวน
ผู้บริหารกทม. กรุงเทพธนาคมและผู้บริหารของกรุงเทพธนาคม และบีทีเอสซีและผู้บริหารของบีที
เอสซี ซึ่งรวมถึงหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
บีทีเอสซี และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อ านวยการใหญ่สายปฏิบัติการของบีทีเอสซี 
โดยกล่าวหาว่าการเข้าท าสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ดังนั้น บุคคลข้างต้นจึงประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 
ทั้งนี้ หากภายหลังการสอบสวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ข้อสรุปว่ามีการกระท าความผิด กรม
สอบสวนคดีพิเศษอาจส่งผลการสอบสวนให้อัยการพิจารณา ซึ่งหากอัยการพิจารณาแล้วมีความเห็น
สอดคล้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางอัยการมีอ านาจที่จะด าเนินการฟ้องต่อศาลที่เกี่ยวข้อง 
กองทุนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีการด าเนินคดี ฟ้องร้องทางแพ่ง หรือมีการลงโทษต่อบีทีเอสซี 
หรือผู้บริหารของบีทีเอสซีสืบเนื่องจากการสอบสวนดังกล่าว และการด าเนินคดี (ถ้ามี) จะใช้เวลานาน
เท่าไร หรือจะส้ินสุดลงเมื่อใด ทั้งนี้ หากศาลมีค าพิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด บุคคลดังกล่าว
อาจต้องระวางโทษถูกจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ หากศาล
มีค าพิพากษาในทางที่ไม่เป็นคุณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของกรุงเทพธนาคมในการเข้าท า
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว อาจส่งผลให้สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะหรือถูก
ยกเลิกได้ และ/หรือท าให้บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน นอกจากนี้ หากสัญญา

ให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวตกเป็นโมฆะ และบีทีเอสซีถูกบังคับให้ด าเนินการคืน
ค่าจ้างที่ได้รับแล้วภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะ
ตกเป็นโมฆะ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าบีทีเอสซีจะได้รับการชดเชย อีกทั้ง บีทีเอสซีอาจถูก
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บังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าชดเชยทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่สัญญาให้บริการเดินรถและ

ซ่อมบ ารุงระยะยาวตกเป็นโมฆะ และ/หรือการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเรียกร้องใดๆ ต่อ
บีทีเอสซีส าหรับค่าเดินรถและซ่อมบ ารุงดังกล่าว และค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการที่
สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวตกเป็นโมฆะ และ/หรือการละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาจกระทบต่อความสามารถของบีทีเอสซีในการน าส่งรายได้สุทธิให้แก่กองทุน และการ
ตกเป็นโมฆะของสัญญา หรือการถูกบังคับดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน และอาจส่งผลให้เป็นเหตุผิด
สัญญาตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.1.3 
“กองทุนอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิในอนาคต ณ เวลาที่รายได้สุทธิดังกล่าวถูกขายให้แก่กองทุน
ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และการโอนกรรมสิทธิ์ในรายได้สุทธิตามสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิอาจถูกโต้แย้งหรือตกอยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีรายอื่นของบีทีเอสซี” 

หากสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาวตกเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิก และบีทีเอสซี
ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย กองทุนอาจต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย O&M ของบีทีเอสซีในส่วนที่เคยปันส่วนระหว่างการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย 
(เช่น เงินเดือนพนักงาน) แต่เพียงผู้เดียวซึ่งในกรณีดังกล่าว รายได้สุทธิที่คาดว่ากองทุนจะได้รับอาจ
ลดลง 

นอกจากนี้ รัฐบาลโดยผ่าน กทม. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ อาจพยายามมีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อ
ด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  การด าเนินงานของ รัฐบาลอาจไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการเพิ่มก าไรและอาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบีทีเอสซีหรือกองทุน  หาก
รัฐบาลด าเนินการ หรือบังคับให้บีทีเอสซีต้องด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบีที
เอสซี หรือกองทุน การกระท าดังกล่าวอาจมีผลกระทบในทางลบต่อรายได้สุทธิ สิทธิในการซื้อ และ
สิทธิในการปฏิเสธเป็นรายแรกเกี่ยวกับรายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ กรรมสิทธิ์ และ/หรือ
การลงทุนใดๆ ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว และต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน  

6.2.10 บีทีเอสซีต้องพึ่งพำกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในกำร
ด ำเนินงำนระบบรำงซึ่งประเทศไทยยังมีอยู่อย่ำงจ ำกัด 

กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบีทีเอสซีเป็นส่วนส าคัญของบีทีเอสซี และการสูญเสียบุคลากร
ดังกล่าวไปจะเป็นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจ และความช านาญ อัน
เป็นเรื่องยากที่จะหาบุคลากรที่มีความสามารถในระดับเดียวกันมาแทนที่ได้ และอาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานลดลง และต้นทุนค่าโดยสารสูงขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บีทีเอสซีสูญเสีย
บุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้าง และพัฒนาบุคลากรใหม่ที่มีฝีมือ มีคุณสมบัติ และมี
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ประสบการณ์ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอาจท าก าไรได้น้อยลง ทั้งนี้ นายคีรี 
กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบีทีเอสซี และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อ านวยการ
ใหญ่สายปฏิบัติการของบีทีเอสซี ได้รับจดหมายจากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มารับทราบข้อกล่าวหา
และข้อหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงนามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.9 “ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอยู่ภายใต้
กฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และบีทีเอสซี และ
หน่วยงานราชการไทยได้กล่าวหากรุงเทพธนาคม บีทีเอสซี และผู้บริหารบางรายของบีทีเอสซีและ
กทม.” ทั้งนี้ หากนายคีรี กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา ถูกศาลฏีการตัดสินให้จ าคุก
แล้ว บุคคลทั้งสองอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการและผู้บริหารของบีทีเอสซี นอกจากนี้ แม้ว่าบี
ทีเอสซีประสบความส าเร็จในการชักจูงและจ้างไว้ซึ่งบุคลากรดังกล่าว  การแข่งขันเพื่อได้ตัวซึ่ง
บุคลากรดังกล่าวไว้อาจท าให้บีทีเอสซีต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยต่างๆ 
ดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะท าให้จ านวนรายได้สุทธิที่กองทุนจะได้รับลดลง และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

บีทีเอสซีพึ่งพาบุคลากรซึ่งมีความช านาญและทุ่มเทในการบริหารและจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากบีทีเอสซี เป็นผู้ประกอบการระบบขนส่งมวลชนรายแรกใน
ประเทศไทย บีทีเอสซีจึงมีค่าใช้จ่ายสูงในการคัดเลือก ว่าจ้าง ตลอดจนฝึกอบรมทักษะให้บุคลากร
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักได้ นอกจากนี้  บีทีเอสซี
ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ประกอบการขนส่งมวลชนรายอื่นๆ เพื่อแย่งชิงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ของบีทีเอสซี ทั้งนี้ การที่ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนเหล่านี้ขยายการด าเนินงาน และระบบการขนส่ง
มวลชนอื่นๆ เริ่มให้บริการ ความสามารถในการจูงใจบุคลากรของบีทีเอสซีอาจได้รับผลกระทบในทาง
ลบ ในกรณีที่บีทีเอสซีต้องประสบกับการสูญเสียบุคลากรที่ความช านาญจ านวนมาก บีทีเอสซีอาจ
ต้องพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศหรือรับบุคลากรใหม่ซึ่งจะต้องมีการฝึกอบรมทักษะ
ความช านาญ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนของบีทีเอสซีเพิ่มขึ้น และจะท าให้จ านวนรายได้สุทธิที่กองทุนจะ
ได้รับลดลง 

6.2.11 บีทีเอสซีอำจได้รับผลกระทบในทำงลบจำกกำรนัดหยุดงำน หรือกำรเรียกร้องค่ำจ้ำงเพิ่มขึ้น
จำกพนักงำน หรือควำมขัดแย้งใดๆ กับพนักงำนของบีทีเอสซี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บีทีเอสซีมีการจ้างพนักงานจ านวน 1,958 คน ถึงแม้ว่าพนักงานของบีทีเอสซี
ไม่มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน และบีทีเอสซียังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน
ร่วมกันของพนักงานก็ตาม แต่ไม่มีอะไรท าให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักจะไม่มีการหยุดชะงักเนื่องจากข้อขัดแย้ง หรือปัญหาอื่นๆ กับพนักงานของ
บีทีเอสซี นอกจากนี้ การท่ีสหภาพแรงงานพยายามที่จะรวมกลุ่มพนักงานของบีทีเอสซีขึ้น (คล้ายกับ
ที่เกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทขนส่งมวลชนทั่วโลก) อาจหันเหความสนใจของผู้บริหารและเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และบีทีเอสซีอาจจะไม่สามารถที่จะเจรจาข้อตกลงที่ต่อรองจนเป็นที่
ยอมรับส าหรับบุคคลที่เลือกให้สหภาพเป็นตัวแทนของตนได้ ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจน าไปสู่การหยุดงาน
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ที่เกิดขึ้นจากสหภาพ รวมถึงการนัดหยุดงาน (strike) ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก  และจะส่งผลกระทบในทางลบต่อจ านวนรายได้
สุทธิจากค่าโดยสารท่ีกองทุนจะได้รับ ตลอดจนธุรกิจ การประกอบการ ผลการด าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของกองทุน 

6.2.12 กำรก่อกำรร้ำย ข่ำวลือ หรือกำรขู่ว่ำจะมีกำรก่อกำรร้ำย สงครำม ภัยธรรมชำติ หรือควำม
ขัดแย้ง หรืออุบัติเหตุ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน 
และโอกำสทำงธุรกิจของกองทุน 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จนเข้าสู่วันที่ 1 มกราคม 2550  ได้เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในใจกลาง
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ท าให้มีผู ้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
มากกว่า 35 คน แม้ว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะไม่ใช่เป้าหมายของการ
ก่อวินาศกรรมนี้  แต่ก็มีเหตุระเบิดบางส่วนเกิดขึ้นใกล้กับเส้นทางเดินรถของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก  ห้างสรรพสินค้า แหล่งธุรกิจ โรงแรม แหล่งที่พักอาศัย และแหล่ง
ท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2553 กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลได้จัดให้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อถอดถอนรัฐบาล และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่  ซึ่ง
ในช่ว งแรกกลุ ่ม ผู ้ประท ้วงได ้ย ึดพื ้นที ่บร ิเ วณรอบร ัฐสภาและได ้ย ้ายมาปักหลักใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสองเดือนต่อมา การชุมนุมประท้วงเริ่มรุนแรงขึ้นและ รัฐบาลได้ประกาศ
ภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  ซึ่งท าให้บีทีเอสซีต้องหยุดให้บริการ
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักเป็นระยะเวลา 8 วันเต็มและให้บริการอย่าง
จ ากัดเป็นระยะเวลา 20 วันในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 กองทุนไม่สามารถรับรองได้
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในอนาคต หากในอนาคตมีเหตุการณ์ใดๆ 
ดังกล่าวเกิดขึ้น บีทีเอสซีอาจต้องหยุดให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักหรือ
ให้บริการอย่างจ ากัด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้วางเป้าหมายและโจมตีระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ทั่วโลก  รวมถึง
ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอนและกรุงมาดริด โดยเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2547 ได้เกิดเหตุระเบิด
บนรถไฟ 4 ขบวนในกรุงมาดริด ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 190 คน และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,700 
คน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2548 ได้เกิดเหตุระเบิดในระบบขนส่งรถไฟใต้ดินและรถโดยสารประจ า
ทางในกรุงลอนดอน ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 700 คน ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อการร้ายจะหาโอกาสที่จะโจมตีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยตรง หรือท าให้
เกิดผลกระทบต่อระบบขนส่งมวลชลกรุงเทพ ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสาย
หลัก  นอกจากนี้  การโจมตีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักอาจท าให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยความรับผิด
ของบีทีเอสซีจะเพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว การก่อการร้ายหรือ
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เหตุการณ์ใดๆ ดังกล่าว จะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน 

นอกจากนี้ เหตุอุทกภัยที่เกิดในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554 ส่งผลกระทบในทางลบต่อจ านวนผู้โดยสาร  

6.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

6.3.1 ไม่มีตลำดส ำหรับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนมำก่อน  

บริษัทจัดการจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (จ านวนเงินค่าจองซื้อที่ได้จากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้) เป็นกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ กลต. ซึ่งตามกฎหมาย
หลักทรัพย์การจดทะเบียนกองทรัพย์สินจะต้องด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนในตลาดรองใด ๆ จะมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขาย
หน่วยลงทุนได้ อีกทั้งไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ใน
ราคาที่ต้องการขาย นอกจากนั้น หน่วยลงทุนอาจมีการซื้อขายในตลาดรองในราคาที่ต่ ากว่าราคา
เสนอขายครั้งนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย
ในขณะน้ัน ผลการด าเนินงานของกองทุน และสภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

นอกจากนี้ เนื่องจากตลาดกองทุนรวมรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยนั้น เป็นตลาดใหม่ที่ยังอยู่
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งอาจท าให้การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่มีสภาพคล่องและขาดอุปสงค์
โดยทั่วไปของผู้ลงทุน รวมทั้งอาจส่งผลให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริง
ของกองทุน และท าให้ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนโดยการเปรียบเทียบกับ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถ
รับรองได้ว่า ตลาดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดที่มีสภาพ
คล่องสูงส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุน 

6.3.2 รำคำซื้อขำยหน่วยลงทุนอำจผันผวนอย่ำงมำก และผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยหน่วยลงทุนได้
ในรำคำเท่ำกับหรือมำกกว่ำรำคำเสนอขำยหน่วยลงทุน 

ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้อาจมีการซื้อขายกนัในราคาทีต่่ า
กว่าราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 มุมมองต่อศักยภาพในการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอุตสาหกรรมการ
ขนส่งมวลชนในประเทศไทย 
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 ความแตกต่างระหว่างฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ้นจริงกับที่มี 
การคาดการณ์โดยผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ 

 การออกบทวิเคราะห์ใหม่ หรือการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับค าแนะน าหรือประมาณการของ
นักวิเคราะห์ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือสภาวะตลาดโดยทั่วไป 

 ราคาตลาดของทรัพย์สินของกองทุน 

 ความน่าสนใจของหน่วยลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมถึงหน่วย
ลงทุนอื่นท่ีไม่อยู่ในธุรกิจการขนส่งมวลชน 

 ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในหน่วยลงทุน 

 การขายหรือเจตนาที่จะขายหน่วยลงทุนจ านวนมากโดยผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ขนาดและสภาพคล่องในอนาคตของตลาดธุรกิจการขนส่งมวลชนในประเทศไทยหรือกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอื่น 

 การเปล่ียนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้างหลักเกณฑ์ รวมถึงภาระภาษี ทั้งในกรณีทั่วไป
และโดยเฉพาะในกรณีท่ีเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และการลงทุน
ในประเทศและต่างประเทศ 

 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 คดีความและการสอบสวนโดยหน่วยงานราชการ 

 ความผันผวนของตลาด ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอของตลาดทุน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น 
และ 

 การท่ีกองทุนไม่สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนและการขยายธุรกิจ 

จากปัจจัยทั้งหลายข้างต้น อาจท าให้ราคาตลาด และอุปสงค์ของหน่วยลงทุนมีความผันผวนอย่าง
มาก หรือท าให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองในราคาที่สูงกว่าหรือต่ ากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการเก็บเงินก าไรบางส่วนเป็นเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งถึงแม้จะท าให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมากกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในกรณีท่ีไม่มีการกันเงินก าไรไวเ้ปน็
เงินทุนส ารอง ก็ยังอาจไม่ได้ท าให้ราคาตลาดของหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การที่กองทุนไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดในด้านก าไรและเงินปันผลอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน ซึ่งอาจจ ากัดหรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนอย่างทันท่วงที และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่องของ
หน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ ในอดีต เมื่อราคาตลาดของหุ้นมีความผันผวน ผู้ถือหุ้นใน
บางครั้งอาจด าเนินการฟ้องร้องบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม (Class action) หาก
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ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งด าเนินการฟ้องร้องกองทุน อาจท าให้กองทุนต้องมคีา่ใชจ้า่ยจ านวน
มากในการแก้ต่างคดี หรือหากกองทุนแพ้คดี กองทุนอาจต้องจ่ายเงินค่าเสียหายในจ านวนมาก และ
การฟ้องร้องคดีดังกล่าวอาจหันเหความสนใจและเวลาของผู้บริหารจากธุรกิจของกองทุน 

หน่วยลงทุนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีการคุ้มครองเงินต้น บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทั้งจ านวน  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกกองทุนหรือมีการช าระบัญชี
กองทุนนั้นมีความเป็นไปได้ที่ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนของตนในหน่วยลงทุนบางส่วนหรือ
ทั้งหมด  

นอกจากนี้ ตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยในปัจจุบัน กองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุน ไม่มีภาระ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี กฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ซึ่งท า
ให้กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระภาษีเงินได้ บีทีเอสซีไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินภาษี
ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของกองทุน รวมทั้งการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจท าให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับเงินจากกองทุนน้อยลงหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น 

6.3.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนบำงรำยอำจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหำกกองทุนไม่ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฉบับลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 ได้ยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล) ส าหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็น
เวลา 10 ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด  

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2556 กรมสรรพากรได้ออกประกาศก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ซึ่งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้จากเงินปันผล  อย่างไรก็ดี  มีเงื่อนไขประการหนึ่งที่กองทุนไม่สามารถปฏิบัติได้คือ บริษัท
จัดการต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับแต่วันที่ยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบริษัท
จัดการได้ยื่นไว้เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555  เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 
7 มีนาคม 2556 ซึ่งพ้นก าหนดระยะเวลาข้างต้นแล้ว ดังนั้น กองทุนหรือบริษัทจัดการจะด าเนินการ
หารือหรือขอผ่อนผันต่อกรมสรรพากร (หากจ าเป็น) ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัท
จัดการหรือกองทุนจะสามารถปฏิบัติตามที่กรมสรรพากรจะก าหนดหรือได้รับการผ่อนผันจาก
กรมสรรพากรหรือไม่ ซึ่งหากเกิดกรณีข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจมีภาระต้อง
เสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหน่วยลงทุนของกองทุน และประโยชน์ทางภาษีที่
คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอาจ
ได้รับผลกระทบในทางลบ 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 239 

 

 

 

6.3.4 กำรขำยหน่วยลงทุนในอนำคต และกำรมีหน่วยลงทุนจ ำนวนมำกที่ขำยได้ อำจส่งผลกระทบ
ในทำงลบต่อรำคำซื้อขำยของหน่วยลงทุนได้ 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ บีทีเอสจีจะถือหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บีทีเอสจีได้ตกลงกับบริษัท
จัดการในนามของกองทุน ที่จะไม่เสนอขาย ขาย หรือจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ใดที่
อาจแปลงสภาพเป็นหน่วยลงทุนภายใน 10 ปี นับจากวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้น เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว บีทีเอสจี
สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้หลังเดือนเมษายน 2566  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสถาบัน (Cornerstone investors) ตามสัญญาลงทุนในหน่วยลงทุน (Cornerstone 
Investment Agreement) ไม่ได้ถูกจ ากัดมิให้ห้ามขายหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญโดยบีทีเอสจี หรือผู้ลงทุนสถาบันรายเดียวหรือหลายราย 
(Cornerstone investor) หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน กองทุนไม่สามารถคาดการณ์ถึง
ผลกระทบ (หากมี) ของการขาย หรือการมีหน่วยลงทุนเพื่อการขายในอนาคต ที่จะมตีอ่ราคาตลาด
ของหน่วยลงทุน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การขายหน่วยลงทุนในจ านวนมากในตลาดหลักทรัพย์หลัง
การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ หรือมีความเข้าใจว่าจะมีการขายเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ นอกจากนี้ การขายดังกล่าว
อาจท าให้การเพิ่มทุนของกองทุนด้วยการออกหน่วยลงทุน เพิ่มเติม ณ เวลา และในราคาที่
กองทุนเห็นสมควร ท าได้ยากขึ้น 

6.3.5 ผู้สนับสนุนซึ่งอำจมีผลประโยชน์ที่แตกต่ำงไปจำกผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่น จะมีอิทธิพลอย่ำง
มำกเหนือกิจกรรมบำงประกำรของกองทุน 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ บีทีเอสจีจะถือหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ บีทีเอสจีจะยังคงมีอ านาจ
ควบคุมเหนือธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักผ่านการถือหุ้นร้อยละ 97.46 และ
การมีตัวแทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบีทีเอสซีจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด ดังนั้น ผู้สนับสนุนจะอยู่ในฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญในกรณีที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนจะอยู่ในฐานะที่สามารถใช้อิทธิพลอย่าง
มีนัยส าคัญในถอดถอนบริษัทจัดการ โปรดพิจารณา 6.3.9 “บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนได้ด้วยมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 
หรือโดย กลต. เท่านั้น” นอกจากนี้ กรรมการของผู้สนับสนุนบางรายยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงของบีทีเอสซี ผลประโยชน์ของบีทีเอสจี และกรรมการอาจแตกต่าง และขัดกับผลประโยชน์
ของ กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และบีทีเอสจีมีอิสระที่จะออกเสียงตามส่วนได้เสียที่ตนมี 
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กองทุนจะต้องอาศัยผู้สนับสนุนให้ปฏิบัติตามสัญญาหลายฉบับซึ่งผู้สนับสนุนเป็นคู่สัญญา 

หากผู้สนับสนุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา ความสามารถของกองทุนในการเข้าควบคุมบีทีเอสซีจะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ และกองทุนอาจไม่ได้รับการชดเชยบางส่วนหรือท้ังหมด ซึ่งจะมีผลกระทบในทาง
ลบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของกองทุน ท าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 

6.3.6 กองทุนอำจไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลในหน่วยลงทุนหรือไม่สำมำรถรักษำระดับกำรจ่ำยเงิน
ปันผลได้ 

รายได้สุทธิที่กองทุนได้รับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงจ านวนเงินค่าโดยสารที่ได้รับ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ในกรณีที่รายได้สุทธิ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนอาจได้มาหรือถือครองใน
ภายหลังไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอ จะท าให้รายได้ กระแสเงินสด และความสามารถของกองทุน
ในการจ่ายเงินปันผลได้รับผลกระทบในทางลบ 

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่า กองทุนจะมีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือรักษา
ระดับของอัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ได้ อีกทั้งไม่สามารถ
รับรองได้ว่าระดับของเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นในภายหลังหรือจะคงที่ หรือรายได้สุทธิจะเพิ่มสูงขึ้น หรือ
การลงทุนในอนาคตจะท าให้รายได้ของกองทุนซึ่งน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพิ่มขึ้น 

6.3.7 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดกำรได้ 

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของตนให้แก่บริษัทจัดการได้ ดังนั้น จึงไม่มี
หลักประกันว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนของตนได้เท่ากับราคาที่ไดซ้ือ้หนว่ย
ลงทุนมา หรือจ าหน่ายได้ในราคาใด ๆ และไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ 
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงสามารถขายหน่วยลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น 

6.3.8 จ ำนวนเงินที่ได้รับจำกกำรเลิกกองทุนอำจน้อยกว่ำจ ำนวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนในครั้งนี้ 

หากมีการเลิกกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่กองทุนต้องเลิก และเงื่อนไขในการจ าหน่ายทรัพย์สิน
ของกองทุน บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด
หรือบางส่วน 
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6.3.9 บริษัทจัดกำรอำจถูกถอดถอนได้ด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือโดย กลต เท่ำนั้น. 

ภายใต้เอกสารโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจถูกถอดถอนด้วยมติของที่ประชุม ผู้ถือ
หน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายสามารถออกเสียงในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้สนับสนุนซึ่งจะถือหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 33.33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุน จะมี
อิทธิพลอย่างมากในการลงมติถอดถอนบริษัทจัดการได้ กลต. อาจถอดถอนบริษัทจัดการได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทจัดการไม่จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ กลต. เห็นว่าการ
กระท าดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามค าส่ังของ กลต. หรือ (ข) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติการ
เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม  

6.3.10 กองทุนอำจต้องเลิกกองทุนหำกไม่สำมำรถลงทุนได้ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หรือ
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ซึ่งท ำให้ต้องเลิกกองทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือเป็นเหตุให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร กลต. เพิกถอนกำรอนุมัติกำรจัดตั้งกองทุน 

 หลังจากวันที่จดทะเบียนกองทุน หากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ อาจท าให้บริษัท
จัดการต้องเลิกกองทุน 

 กองทุนไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกได้ภายใน 6 เดือนนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ไม่ว่าจะเกิดจากการท่ีเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

ไม่ส าเร็จ หรือกองทุนไม่สามารถหาเงินทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้ 

 จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย 

 กองทุนจ าหน่ายรายได้สุทธิ และบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 

 ส านักงานคณะกรรมการ กลต. มีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน 

เมื่อมีการเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินจองซื้อหน่วยลงทุนคืนเต็มจ านวนเนื่องจาก
กองทุนต้องด าเนินการช าระบัญชี ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายในการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” จะถูกหักก่อนที่จะคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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6.3.11 รำคำตลำดของหน่วยลงทุนอำจลดลงหำกรำคำเสนอขำยของหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่ ำกว่ำ
มูลค่ำหน่วยลงทุนก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ กองทุนอาจออกหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยมีราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ที่ต่ ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ่มเติม ราคาเสนอขายที่ต่ ากว่าราคาตลาดของหน่วยลงทุนก่อนการเสนอขายนั้น อาจส่งผลให้ราคา
ตลาดของหน่วยลงทุนลดลง 

6.3.12 กำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น อาจท าให้การจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมไม่ประสบความส าเร็จ 

 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ใช้สิทธิของตนตามสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน (Purchase Agreement) และ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย (Underwriting Agreement) เพื่อยกเลิกภาระหน้าที่ทั้งหลายของ
ตนภายใต้สัญญาดังกล่าว หรือ 

 การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดการ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าว หรือการกระจายการถือหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุน
รายย่อยตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจัดการอาจไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนได้ และ
ต้องด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งจ านวน และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน 

6.3.13 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 

เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการ
จะด าเนินการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน 
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาค าขอจดทะเบียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากบริษัท
จัดการยื่นค าขอจดทะเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว หลังจากที่ตลาด
หลักทรัพย์ส่ังรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วยลงทุนจะเริ่มท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันท าการ เว้นแต่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ทั้งนี้ เว้นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว หน่วย
ลงทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถขายหน่วยลงทุนได้โดยการท ารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น  
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7. การบริหารและจัดการกองทุน 

7.1 นโยบายการกู้ยืมเงิน 

7.1.1 ภาพรวม 

กองทุนจะพิจารณาท าการก่อหนี้ในอนาคตในจ านวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้อก าหนดของเงินกู้ที่
ได้รับเป็นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะเดียวกัน เนื่องจากกองทุนเองก็มีนโยบายที่จะจัดโครงสร้างทุน
ของกองทุนให้เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะบริหารต้นทุนเงินทุนให้
เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด กองทุนจึงอาจ
พิจารณาจัดหาเงินทุนทั้งในรูปแบบหนี้สินและทุนและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ท าการซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักและเพื่อการลงทุน และ/หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ท าการซ่อมแซม หรือ
ปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมทีก่องทุนอาจเข้าลงทุนในอนาคตได้ 

บริษัทจัดการอาจเข้าท าธุรกรรมจัดหาเงินทุนในนามของกองทุนเพิ่มเติมในอนาคต อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่งในฐานะทางการเงินของกองทุน โดยการรักษา
โครงสร้างเงินทุนและสัดส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย
หลักทรัพย ์

7.1.2 การหักค่าใช้จ่ายและการกันส ารองเพื่อช าระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ 

ในกรณีท่ีกองทุนเข้าท าสัญญาสินเชื่อใดๆ ในอนาคต กองทุนจะท าการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
นั้นๆ ที่ได้จ่ายในปีที่เกี่ยวข้อง ออกจากรายได้ของกองทุนในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การพิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ กองทุนจะท าการกันส ารองตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
สินเชื่อ (หากมี) และกันส ารองเงินในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการช าระหนี้ที่จะถึงก าหนดช าระตาม
สัญญาสินเชื่อก่อนท่ีจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 7.1.3 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน 

1. กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนจะต้องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่การเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม หรือออกหน่วยลงทุนคล้ายหนี้เพิ่มเติม
ทั้งนี้  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย การค านวณอัตราหนี้สินต่อทุนของ
กองทุน ให้ค านวณส่วนของหนี้สินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตามหลักการจัดท างบ
การเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทุนด้วย 
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2. บริษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนได้โดยวิธีการกู้ยืมเงิน (โดยจะไม่จัดหาเงินทุนด้วย
การออกตราสารหนี้ เว้นแต่ กลต. อนุญาตเป็นอย่างอื่น) และเฉพาะเพื่อการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(1) การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(2) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
โครงการไม่แล้วเสร็จให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ 

(3) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนให้มีความ
เหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์ 

(4) การช าระหนี้กู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันท่ีกองทุน หรือที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทุนลงทุน ได้ก่อภาระหนี้ไว้เพื่อใช้ในการด าเนินการ (1) (2) หรือ (3) (การ 
refinance) 

(5) กรณีอื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนดเป็นครั้งคราว 

3. ในการเข้าท าธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการเพื่อให้มีการจ ากัดความรับ
ผิดของกองทุนตามสัญญากู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญา
กู้ยืมเงินไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

(2) ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต้องไม่มีข้อก าหนด
ดังต่อไปนี ้

(ก) ข้อก าหนดที่แสดงว่า กองทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนคืนเงินทุน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับไว้แล้วโดยชอบให้แก่กองทุน ไม่ว่าด้วย
เหตุใด หรือ 

(ข) ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนกับบุคคลภายนอก 

4. บริษัทจัดการอาจน าทรัพย์สินของกองทุนไปเป็นหลักประกันการช าระหนี้ของกองทุน
ตามเอกสารการจัดหาเงินทุนได้ 

5. ผู้ให้กู้ยืมตามการจัดหาเงินทุนใดๆ ต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
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7.2 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

การจ่ายเงินแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถกระท าได้เป็นครั้งคราวในรูปของเงินปันผล
และเงินคืนเงินลงทุนจากการลดทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และตามที่กระท าได้ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 

7.2.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครั้งในกรณีที่กองทุนมี
ก าไรสะสมเพียงพอ 

(1) การจ่ายเงินปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผล หรือวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ 

“ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุน ที่ท าการปรับปรุงด้วยรายการ
ดังต่อไปนี ้

(ก) การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน  รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ
กองทุน 

(ข) การหักด้วยรายการเงินส ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า 

(ค) การหักด้วยรายการเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพัน
ของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “นโยบายการกู้ยืม
เงิน” หรือทีบ่ริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ในกรณีท่ีกองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนท่ียังไม่
เกิดขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกันส ารองตามรายการตามข้อ (ข) และ 
(ค) ข้างต้นได้ในจ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามข้อ (ข) และ (ค) 
ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีก าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก
ก าไรสะสมได้ 
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(3) ในกรณีที่กองทุนยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็น
การจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากก าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น 

ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือก าหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของ
กองทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

7.2.2 เงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผล 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไป
จ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป 

7.2.3 วิธีการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสกุลบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือรอบการจ่ายเงินปันผลที่เกี่ยวข้อง หรือใน
กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใน 90 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อการจ่ายเงินปันผลโดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ กลต 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตรา
เงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้ 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 

(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 

(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์ 

เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนเท่านั้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
การอืน่ใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน 

7.2.4 ข้อจ ากัดสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ภายใต้บังคับความในเรื ่องข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดหรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที ่ก าหนดในหัวข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันของบุคคลนั้นหรือผู้ลงทุนต่างด้าวนั้น เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าอัตราส่วนที่
ก าหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่
ก าหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง
รับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัท
จัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยไม่น ามา
รวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละราย  

กรุณาพิจารณาข้อจ ากัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 7.4.9 ข้อ 2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจ านวนที่เกิน
กว่าอัตราที่ก าหนดไว้ 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่
กรณีที่ กลต.ส านักงานคณะกรรมการ กลต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ /
หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

7.2.5 การคืนเงินลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทุนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะได้รับ ในกรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินเกินกว่าที่กองทุนมีความจ าเป็นต้องใช้ 
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ทั้งนี้  ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในหัวข้อ 7.6 “การลดเงินทุนจดทะเบียน”  

7.3 การออกหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.3.1 การออกหน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นค าขอออกใบ
หน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการซึ่งนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการก าหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
ดังกล่าว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน 
และมีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื้อแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบค าขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซื้อได้ช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

นายทะเบียนจะด าเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้
ก่อนแล้วกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน (custodian)) หรือฝากไว้กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) 
ตามที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน 

7.3.2 ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อมีการจัดตั้งกองทุน (กล่าวคือ วันจดทะเบียนกองทุน) บริษัทจัดการจะต้องยื่นค าขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่
วันจดทะเบียนกองทุนดังกล่าว เมื่อได้จดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันท าการ
นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ช าระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด 
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(2) ระบุชื่อผู้ถือ 

(3) ไม่มีข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจ ากัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุ
ข้อจ ากัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

(4) เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการ 
กลต. แล้ว 

(5) มีผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(6) มีการกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยไม่น้อยกว่า 500 ราย โดย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยดังกล่าวต้องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กองทุนรวมอื่นหรือโครงการลงทุน ให้นับเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อย
ละ 1 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมอื่นหรือโครงการลงทุนถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย 

“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้อน้ีหมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมิใช่บุคคลต่อไปนี้ 

(ก) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการ
ลงมา ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย
ของบีทีเอสซี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 
ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น 

(ข) บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย 
กองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพกองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย 

(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจัดการ หรือการด าเนินงานของบีทีเอสซีอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอ านาจตามสัญญา
หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหน่ึงดังนี้ 

 บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด 
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 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ งหรือถอดถอน
กรรมการของบีทีเอสซีได้ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย ผู้บริหารจัดการหรือการด าเนินงานของบีทีเอสซี ให้ปฏิบัติตาม
ค าส่ังของตนในการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของ  
บีทีเอสซี หรือ 

 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบีทีเอสซี หรือมีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบีทีเอสซีเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มี
ต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบีทีเอสซี 

บริษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุน อนึ่ง แม้ว่าบริษัทจัดการคาดว่าจะ
ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการช าระค่าหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาค าขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว 
หลังจากนั้น หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วสามารถเริ่มท าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ส่ังรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน 

ดังนั้น จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วจะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายอาจตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทั้งนี้ บนสมมุติฐาน
ว่าหน่วยลงทุนจะได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายในการเสนอขายจะท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
โอนหน่วยลงทุนจะต้องกระท าตามข้อก าหนดในหัวข้อ 7.4.5 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” 

7.4 การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

7.4.1 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็นการ
ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้จองซื้อทั่วไปหรือผู้จองซื้อพิเศษ 

หมายเหตุ: 

ผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้จองซื้อพิเศษที่
ไม่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ 
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ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  และ/หรือลักษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดย กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
แล้วแต่กรณี 

(1) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 9/2555 เรื่อง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บางประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ข) ธนาคารพาณิชย์ 

(ค) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(ง) บริษัทเงินทุน 

(จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(ฉ) บริษัทหลักทรัพย์ 

(ช) บริษัทประกันวินาศภัย 

(ซ) บริษัทประกันชีวิต 

(ฌ) กองทุนรวม 

(ญ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

(ฎ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ฏ) กองทุนประกันสังคม 

(ฐ) กองทุนการออมแห่งชาติ 

(ฑ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ฒ) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 

(ณ) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า 

(ด) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

(ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ถ) นิติบุคคลประเภทบรรษัท 

(2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรือ (3) ถึง (10) 

(3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(4) สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
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(5) สหกรณอ์อมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ ์

(6) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(7) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการท่ัวไป 

(8) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุน
รวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า 

(ข) ผู้ลงทุนตาม (3) 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) 

(9) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

(10) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต.ก าหนด 

7.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะต้องเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ให้จัดตั้งกองทุน มิเช่นนั้นการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนเป็นอันส้ินสุดลง 

บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะด าเนินการเสนอขายคร้ัง
แรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 

กลต.  และ /หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการและ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ เห็นว่าการเสนอขายคร้ังแรกอาจมีปัญหา 
อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุน รวมถึง
สัดส่วนหรือจ านวนการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การ
เสนอขายครั้งแรกประสบความส าเร็จสูงสุด 

ส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งอื่นๆ ของกองทุน (หากมี) บริษัทจัดการจะต้องท าการเสนอ
ขาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และวิธีการเสนอขายที่บริษัท
จัดการจะได้ก าหนดส าหรับการเสนอขายครั้งนั้นๆ 
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ตารางเวลาที่คาดหมายเกี่ยวกับการเสนอขายครั้งแรก 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชี้ชวนและใบค าขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ
ทั่วไป 

 ไม่ช้ากว่าวันที่ 25 มีนาคม 2556 ในวัน
และเวลาท าการของบริษัทจัดการ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศหรือส านักงานใหญ่ และแต่
ละสาขาของ ผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน (ยกเว้นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่
เปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุน) จนถึงเวลา 
12.00 น. ของวันท่ี 4 เมษายน 2556 

*ทั้งนี้  กรณีขอรับในวันที่ 30 หรือ 31 
มีนาคม 2556 ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถ
ขอรับได้ที่สาขาของ ผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนที่เปิดท าการในวันนั้น
และเปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ระยะเวลาขอรับหนังสือชี้ชวนและใบค าขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ
พิเศษหรือบีทีเอสจี 

 ไม่ช้ากว่าวันที่ 25 มีนาคม 2556 ในวัน
และเวลาท าการของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศ จนถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันท่ี 12 เมษายน 2556 

ระยะเวลาจองซื้อส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 3 
เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการ
ของส านักงานของ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
ส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและ
ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา
เปิดท าการของส านักงานของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ  ส านักงานใหญ่และแต่ละ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนถึงเวลา 12.00 น. (ยกเว้นสาขา
ไมโครของธนาคารกรุง เทพ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งไม่เปิดรับจองซื้อหน่วย
ลงทุน) 

*ทั้งนี้ กรณีจองซื้อในวันที่ 30 หรือ 31 
มีนาคม 2556 ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถ
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ท า ก า ร จ อ ง ซื้ อ ไ ด้ ที่ ส า ข า ข อ ง
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่
เปิดท าการในวันนั้นและเปิดรับจองซื้อ
หน่วยลงทุนเท่านั้น 

ระยะเวลาจองซื้อส าหรับผู้จองซื้อพิเศษไทย  ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 11 
เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการ
ของส านักงานของ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 

ระยะเวลาจองซื้อส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น
ในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และบีทีเอสจี 

 ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 11 
เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการ
ของส านักงานของบริษัทจัดการ และ
ในวันที่ 12 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา
เปิดท าการของส านักงานของบริษัท
จัดการ ถึงเวลา 12.00 น. 

วันประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย  วันท่ี 5 เมษายน 2556 

วันประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับผู้
จองซื้อทั่วไป 

 อย่างเร็ววันที่ 6 เมษายน 2556 จนถึง
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2556 

วันท่ีคาดว่าหน่วยลงทุนจะเข้าจดทะเบียนซื้อขาย
ใน ตลท. 

 วันท่ี 19 เมษายน 2556 

วันและเวลาที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงก าหนดเวลาที่บริษัทจัดการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเท่านั้น จึงอาจ
มีการเปล่ียนแปลงได้ 

1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป (ซึ่งค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ใน
ฉบับเดียวกัน) ได้ที่บริษัทจัดการส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตาม
รายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน (ยกเว้นสาขาไมโครของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งไม่เปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุน) ไม่ช้ากว่าวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาท าการของ
บริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือส านักงานใหญ่และ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 4 เมษายน 2556
ทั้งนี้ กรณีขอรับในวันที่ 30 หรือ 31 มีนาคม 2556 ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถขอรับได้ที่สาขา
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ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เปิดท าการในวันน้ันและเปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุน
เท่านั้น 

นอกจากนั้น ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชี้ชวน และใบค าขอ
เปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.bblam.co.th ตั้งแต่วันที่ 16มีนาคม 2556 (แต่ไม่รวมถึงแบบตรวจสอบความมีตัวตน
ของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ซึ่งสามารถ
ขอรับได้จากส านักงานของ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ส านักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน) 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และบีทีเอสจี* 

ผู้จองซื้อประเภท ผู้จองซื้อพิเศษ  ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ  ( Initial 
Purchasers) และบีทีเอสจี สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบค าขอเปิดบัญชี

และจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี (ซึ่งค าขอเปิดบัญชีและจอง
ซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ในฉบับเดียวกัน) ได้ที่บริษัทจัดการ หรือส านักงานของผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ไม่ช้ากว่าวันที่ 25 มีนาคม 2556 ภายในวันและเวลา
ท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ จนถึง
เวลา 12.00 น. ของวันท่ี 12 เมษายน 2556 

หมายเหตุ  * บีทีเอสจี ในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบีทีเอสซีซึ่งเป็นผู้ท่ีจะจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานให้แก่กองทุน 

2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการของส านักงาน
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน และในวันที่ 4 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของ
ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ส านักงานใหญ่และแต่ละ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ถึงเวลา 12.00 น. ยกเว้นสาขาไมโครของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่เปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ กรณีจองซื้อในวันที่ 30 หรือ 31 มีนาคม 2556 ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถท าการจองซื้อได้
ที่สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เปิดท าการในวันน้ันและเปิดรับจองซื้อหน่วย
ลงทุนเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ส านักงานใหญ่และแต่ละสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน  และในกรณีที่ ผู้จองซื้อเป็นลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขาย
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หลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือลูกค้าธนบดีของ
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนที่ส านักงานของผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศได้ด้วย 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษไทย*  

ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 11 เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการของส านักงาน
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 

หมายเหตุ  * ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษท่ีจองซื้อหน่วยลงทุนและได้รับการจัดสรรตามวิธีการส าหรับผู้จองซื้อ
ท่ัวไป จะไม่สามารถท าการจองซื้อหน่วยลงทุนแบบผู้จองซื้อพิเศษได้ 

ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และบีทีเอสจี 

ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 11 เมษายน 2556 ในวันและเวลาท าการของส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และในวันที่ 12 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของส านักงานของ
บริษัทจัดการถึงเวลา 12.00 น. 

3. การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย 

ส าหรับราคาเสนอขายสุดท้าย บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะก าหนดโดย
วิธีการท า Bookbuilding ซึ่งเป็นวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนัก
ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยเปิดโอกาสให้นัก
ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจ านวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการ
ซื้อเข้ามา และท าให้บริษัทจัดการได้รับเงินตามจ านวนที่ก าหนดว่าต้องใช้ในการลงทุนใน
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และยังมีความต้องการซื้อหน่วยลงทุนเหลืออยู่มากพอ
ในระดับที่คาดว่าจะท าให้ราคาหน่วยลงทุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย
สุดท้ายจะเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้นซึ่งเป็นช่วงราคาที่ใช้ใน
การท า Bookbuilding คือ 10.40 บาท - 10.80 บาท ต่อหน่วยลงทุน (“ช่วงราคาเสนอขาย
เบื้องต้น”) 

บริษัทจัดการ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็วภายหลังการ
ก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายแล้วเสร็จ และมีการลงนามในเอกสารระบุราคาเสนอขาย
สุดท้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุนในต่างประเทศ 
(International Purchase Agreement) แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการประกาศ
ราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวภายในวันที่ 5 เมษายน 2556 ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ ส่ือ
โทรทัศน์ (เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้) ส านักงานของบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
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จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (เฉพาะส าหรับลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือลูกค้าธนบดีของธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น) และส านักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของ ผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.btsgif.com และเว็บไซต์และ Call 
Center ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอย่างช้าภายในเวลา 
12.00 น. ของวันท่ี 5 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 เว็บไซต ์ หมายเลขโทรศัพท์/ 
Call Center 

บริษัทจัดการ www.bblam.co.th 02-674-6488 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) www.bangkokbank.com 1333 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) www.krungsri.com 1572 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) www.cimbthai.com 02-626-7777 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) www.kasikornbank.com 02-888-8888 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) www.ktb.co.th 1551 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้ หรือในกรณีที่สามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้ แต่ในขณะที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม บริษัท
จัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้น
ในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ใช้สิทธิยกเลิกการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) และ/หรือ สัญญาซื้อขาย
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด
เพียง) กรณีที่บีทีเอสจีไม่ใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนในจ านวนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) อาจจะด าเนินการยกเลิกการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมและ/หรือยุติการเสนอขายคร้ังแรก ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทุน – 9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 
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4. ราคาจองซื้อหน่วยลงทนุ 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายและผู้จองซื้อพิเศษที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนและได้รับการ
จัดสรรตามวิธีการส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ราคา 
10.80  บาท ต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (“ราคาจองซื้อ
หน่วยลงทุน”) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้าย มีราคาต่ ากว่าราคาจองซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกราย 
ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน” 

ส าหรับผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อพิเศษ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และบีทีเอสจี 

ผู้จองซื้อประเภท ผู้จองซื้อพิเศษ  ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ  ( Initial 
Purchasers) และบีทีเอสจี จะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนทีร่าคาเสนอขายสุดท้าย 

5. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกเป็นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศตามรายชือ่ทีร่ะบไุว้
ในหัวข้อ 7.7.7 “บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง – 1. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ 
(Sole Domestic Bookrunner)” และจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.7.7 
“บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง – 2.  ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)” 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ตามสัดส่วน
เบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศรวม 3,322,000,000 
หน่วย 

 

 - เสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไป 771,000,000 หน่วย 

 - เสนอขายต่อผู้จองซื้อพิเศษ  622,000,000 หน่วย 

 - เสนอขายต่อ บีที เอสจี  ในฐานะกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับบีที เอสซีซึ่ ง เป็น ผู้ที่ จะจ าหน่าย
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุน
ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน

1,929,000,000 หน่วย 
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ทั้งหมดที่ออกเสนอขายในการเสนอขายครั้งแรก 

(2) เสนอขายต่อผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) (รวมถึงผู้จองซื้อพิเศษบางรายในข้อ 7.4.3  
ด้วย)  

2,466,000,000 หน่วย 

ทั้งนี้ สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนเบื้องต้น บริษัทจัดการ ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ
(Initial Purchasers) ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุนแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Claw back / Claw 
forward) ได้ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องซื้อหน่วยลงทุนของ
นักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายคร้ังแรกประสบความส าเร็จสูงสุด 
ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มหรือลดสัดส่วนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Claw back / 
Claw forward) จะไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายในการเสนอ
ขายครั้งแรกทั้งหมด 

ทั้งนี้ การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการจัดสรร
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน” 

6. วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุน 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป  

(1) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและลูกค้าธนบดีของธนาคารเกียรติ
นาคิน จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น) หรือส านักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน 
– 2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” หนังสือชี้ชวนโดยจะต้องจองซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนขั้นต่ า 2,000 หน่วย และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หน่วย
โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อต่อ 1 ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป  

(2) ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งเดียวจนเต็มตามจ านวนที่จอง
ซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการ
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ขายหน่วยลงทุนโดยจะต้องช าระท่ีราคา 10.80 บาท ต่อหน่วย และจะหักกลบลบ
หนี้กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนไม่ได้ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชี 

และจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

(3) ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) 
ตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือส านักงาน
ใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายที่ผู้จองซื้อท าการ
จองซื้อด้วยก าหนด 

(4) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
ดังนั้น ในขณะที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป แจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหน่วยลงทุนฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้จองซื้อสามารถ
เลือกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่
ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ตนมีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการ
น าหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท  ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชี
ทรัพย์สินของผู้จองซื้อนั้นๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและ

จองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป (เข้าพอร์ตที่ผู้จองซื้อมีกับ
บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน) หรือ 

- ฝากไว้กับนายทะเบียน ซึ่งบริษัทจัดการจะด าเนินการน าหน่วยลงทุนที่
ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) หรือ 

- ออกใบหน่วยลงทุนในชื่อของผู้จองซื้อ และจัดส่งให้ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป โดยผู้จองซื้อยินดีมอบหมายให้
บริษัทจัดการด าเนินการใดๆ เพื่อจัดการท าใบหน่วยลงทุนและส่งมอบ
ใบหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องระบุในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับ

ผู้จองซื้อทั่วไปอย่างชัดเจน กรณีที่ผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือ
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ไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการน า
หน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้จองซื้อ (เข้าบัญชี 600) 

ส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ 

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษ ให้ผู้จองซื้อพิเศษจองซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ โดยต้องน าส่งใบค าขอเปิดบัญชีและ

จองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี ที่ผู้จองซื้อพิเศษ ได้ลงลายมือ
ชื่อเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิด
บัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
จะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อพิเศษจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอ
ขายสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
จะได้มีการก าหนดต่อไป 

ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และบีทีเอสจี 

ในการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 
และบีทีเอสจี ให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และบีทีเอสจี
จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ โดยต้องน าส่งใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี  ที่ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) หรือบีทีเอสจี (แล้วแต่กรณี) ได้ลงลายมือชื่อเพื่อแสดง
ความประสงค์ที่จะจองซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและ

จองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริษัทจัดการจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ให้แก่บริษัทจัดการ
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) และบีทีเอสจีจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ ราคาเสนอขายสุดท้าย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการจะได้มีการก าหนดต่อไป 

ทั้งนี้ ส าหรับผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
เอง (หากมี) 
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7. การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนเงินที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยจะหักกลบลบหนี้กับผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนไม่ได้ 

ในการเสนอขายคร้ังแรก การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป 

(1) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนในราคาจองซื้อ
หน่วยลงทุน ตามจ านวนที่จองซื้อในวันที่จองซื้อ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร เงินโอนจากบัญชี เงินฝากธนาคารของ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนที่รับจองรายนั้นเท่านั้น ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร (เฉพาะการจอง
ซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และเฉพาะผู้ที่เป็น
ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศจะก าหนดต่อไป) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นชอบ โดยสามารถท าการจองซื้อหน่วย
ลงทุนและช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ตามแต่กรณี) และ
กรณีการช าระค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร ผู้จอง
ซื้อจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ที่จองซื้อและไม่เกินวันที่ 3 เมษายน 2556 และขีด
คร่อมเฉพาะส่ังจ่าย เพื่อ เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะได้แจ้งต่อไป (กรณีจองซื้อผ่านผู้จัดการการ
จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ) หรือบัญชี เงินฝากกระแสรายวันที่
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายได้เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินซื้อหน่วย
ลงทุนในชื่อ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท” (กรณีจองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน) 

วันและช่วงเวลาส าหรับการรับช าระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละประเภท 

- กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2556 ในวัน
และเวลาท าการของส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศ หรือส านักงานใหญ่หรือแต่ละสาขาของผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุน และภายในเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของส านักงาน
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือส านักงานใหญ่
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หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ของวันที่ 3 เมษายน 2556: 
(ก) กรณจีองซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรับช าระราคาจองซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงินธนาคาร เงิน
โอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจองรายนั้น
เท่านั้น หรือ (ข) กรณีจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศรับช าระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค ตั๋ว
แลกเงินธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร (เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเท่านั้น 
โดยการช าระด้วยค าส่ังหักบัญชีธนาคารดังกล่าวรวมถึงวันและเวลาการจอง
ซื้อให้เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
จะก าหนดต่อไป) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศเห็นชอบ 

- กรณีจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือส านักงานใหญ่หรือ
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ของวันที่ 3 เมษายน 2556 และ
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2556: (ก) กรณีจองซื้อผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรับช าระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะ
เงินสด เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่รับจอง
รายนั้นเท่านั้นหรือ (ข) กรณีจองซื้อผ่าน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศรับช าระราคาจองซื้อหน่วยลงทุนเฉพาะวิธีค าส่ังหักบัญชี
ธนาคาร (เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเท่านั้น โดยการช าระด้วยค าส่ังหักบัญชี
ธนาคารดังกล่าวรวมถึงวันและเวลาการจองซื้อ ให้เป็นไปตามวิธีการที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะก าหนดต่อไป) 

ทั้งนี้ การช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้
จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์
ของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับช าระเงินที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายก าหนด อาจมีความ
แตกต่างกันบ้าง ขอให้ผู้จองซื้อทั่วไปปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
รายจะก าหนด 
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ผู้จองซื้อต้องยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อ

ทั่วไปที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุน พร้อมกับเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือหลักฐานใบน าฝากเงิน 
ณ สถานที่ของ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายในวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การ
เสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” 

(2) หลังจากที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุน ได้รับใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับ

ผู้จองซื้อทั่วไป พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารประกอบในการขอ
เปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ส่วนนี้แล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะออกส าเนาใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน

ส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน 

(3) ในกรณีที่ ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ 
แคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท าการจองซื้อ
หน่วยลงทุนในวันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 

ในกรณีที่วันท าการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลย
จากเวลา 12.00 น. หรือเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋ว
แลกเงินธนาคารของส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศหรือส านักงานใหญ่หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแตล่ะ
รายของวันท่ี 4 เมษายน 2556 ไปแล้ว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขาย
หน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขาย
หน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายนั้น 

(4) ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการจองซื้อหน่วยลงทุน และได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ขอคืน
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 
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(5) บริษัทจัดการ  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะน าเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุน
เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเปิดไว้เพื่อการรับช าระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ จะต้องแยกเงินที่ได้รับจากการจองซื้อ
หน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการต่อไปเท่านั้น 
และจะหักกลบลบหนี้หรือน าไปใช้ในการอื่นใดมิได้  

ส าหรับผู้จองซื้อพิเศษ 

ผู้จองซื้อพิเศษ จะต้องจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศโดยยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือ

บีทีเอสจี ที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วย

ลงทุน (ตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะก าหนดหรือแจ้งให้
ทราบ) ณ สถานท่ีของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ภายในวันเวลาที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” 
และช าระค่าจองซื้อในราคาเสนอขายสุดท้าย ตามวิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้ง
โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 

ส าหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และบีทีเอสจี 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และบีทีเอสจี จะต้องจองซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน

ส าหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี ที่กรอกครบถ้วนและเอกสารประกอบในการขอ
เปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ตามที่บริษัทจัดการจะก าหนดหรือแจ้งให้ทราบ) ณ 
สถานท่ีของบริษัทจัดการ ภายในวันเวลาที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน 
– 2. วันเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทุน” และช าระค่าจองซื้อในราคาเสนอขายสุดท้าย 
ตามวิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดหรือแจ้งโดยบริษัทจัดการ 

8. ข้อสงวนสิทธิ 

(1) ในระหว่างระยะเวลาก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือเมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม หากเกิด
เหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน 
– 3. การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) สามารถยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือ ยกเลิก
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้ และบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงาน
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คณะกรรมการ กลต. ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การ
ยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนหรือมีการยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น (แล้วแต่
กรณี) และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวันที่ รายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ  

ทั้งนี้ เมื่อมีการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมตามความในข้อนี้ บริษัทจัดการจะคืนหรือด าเนินการให้มีการ
คืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอ
ขายหน่วยลงทุน – 9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 

(2) บริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การจองซื้อหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้:-  

(ก) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด รวมทั้งบีทีเอสจีและกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบีทีเอสจี ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนในจ านวน
ที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แ ล้วทั้ งหมด เว้นแต่ เป็นบุคคลที่ ได้ รับยกเว้นตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด 

(ข) กรณีที่ผู้ลงทุนต่างด้าวจองซื้อหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(ค) กรณีที่บุคคลที่จองซื้อเป็นบุคคลที่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้มีการลงทุน
ในหน่วยลงทุน 

(ง) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้รับ
จากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน 

(จ) กรณีบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ใช้ดุลพินิจปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ
การจองซื้อหน่วยลงทุน อันเนื่องจากผลการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้
ลงทุน และระบบบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกองทุนของผู้
ลงทุน 
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(ฉ) บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบาง
กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การจองซื้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุน หรือก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุน  และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

(ช) กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนยังไม่มีประวัติการท าและไม่ยินยอมท าแบบ
ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) พร้อมแนบหลักฐานการระบุ
ตัวตน และ/หรือ แบบประเมินระดับความเส่ียงของผู้ลงทุน (Risk Profile) 
หรือผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่แสดงเจตนารับทราบถึงระดับความเส่ียงของ
กองทุนในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้จองซื้อ
ปฏิเสธการให้ค ารับรองหรือความยินยอมใดๆ หรือไม่กรอกข้อมูลที่
ก าหนดไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน 
หรือไม่น าส่งเอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วย

ลงทุน หรือไม่ด าเนินการตามขั้นตอนในการจองซื้อที่บริษัทจัดการ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุน
การขายหน่วยลงทุนที่รับจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายก าหนด 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต  เช่น ด าเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น 
ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก
เงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 
และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
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ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนดดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน และ/หรือ ได้ยุติการขายหน่วย
ลงทุนเนื่องจากเหตุที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 8 (1) ข้อ
สงวนสิทธิ” โดยบริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
ทราบถึงการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือ การยกเลิกการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนหรือมี
การยกเลิกการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น (แล้วแต่กรณี) และให้ถือว่าการ
อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนส้ินสุดลงในวันที่รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 

กลต. ทราบ บริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศ และ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย 
(แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วย

ลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านบริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละรายภายใน 14 วัน
นับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนส้ินสุดลง พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝาก
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่
เปิดไว้กับธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ไว้ก่อนทีบ่ริษัทจัดการจะน าไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน โดยในกรณีท่ี
บริษัทจัดการค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง บริษัทจัดการจะค านวณ
โดยปัดทศนิยมลงให้เหลือสองต าแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุนตามจ านวนที่ค านวณได้ดังกล่าว  

(2) กรณีที่ประกาศ ทน. 1/2554 ให้ถือว่าการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ส้ินสุดลง หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกแล้ว แต่ยังมิได้จดทะเบียนกองทุนรวม 

(ก) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย 

(ข) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการ
ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
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(ค) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคล
อื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
ครั้งแรก หรือ 

(ง) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบกรณีข้างต้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกดังกล่าว และ
บริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงิน
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อ
ผ่านบริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก พร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับ
ธนาคารผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่
บริษัทจัดการจะน าไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน โดยในกรณีที่บริษัท
จัดการค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวแล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง บริษัทจัดการจะค านวณโดยปัด
ทศนิยมลงให้เหลือสองต าแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ตามจ านวนที่ค านวณได้ดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนถูกปฏิเสธการจองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการใช้สิทธิยกเลิกการขายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนนี้ โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน
แต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือถูกยกเลิกการขายตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่
ละใบซึ่งจองซื้อผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 270 

 

 

 

(4) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายมีราคาต่ ากว่าราคาจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืนเงินส่วนต่างระหว่าง
ราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน 
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ

หน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 

(5) กรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. มีค าส่ังให้เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง
กองทุนเนื่องจากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เมื่อได้มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแล้วเสร็จ แต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม  

(ก) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตาม
ประกาศ ทน. 1/2554 

(ข) มีการด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ใน หมวด 2 ของภาค 1 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(ค) มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของ
กองทุนรวมภายหลังการจัดตั้งตามภาค 2 ของประกาศ ทน. 1/2554 

(ง) มีการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน ซึ่งเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการของ
กองทุน 

(จ) มีการบริหารจัดการกองทุนโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใน
ภาค 3 ของประกาศ ทน. 1/2554 

โดยบริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศ และผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) คืน
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุนตามใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละใบซึ่งจอง
ซื้อผ่านบริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเพิก
ถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดร้บั
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จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) นับจากวันที่มีการฝากเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละประเภทเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร
ผู้รับฝากเงิน เพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไว้ก่อนที่บริษัท
จัดการจะน าไปจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการ
ค านวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหนว่ยลงทนุดงักล่าว
แล้วมีเศษทศนิยมมากกว่าสองต าแหน่ง บริษัทจัดการจะค านวณโดยปัดทศนิยม
ลงให้เหลือสองต าแหน่ง และคืนผลประโยชน์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่ค านวณได้ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. มีค าส่ังให้เพิกถอนการอนุมัติให้
จัดตั้งกองทุน เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนไปแล้ว บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มี
การเลิกกองทุนทันที ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการตามกระบวนการช าระบัญชีของ
กองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.16.6 “การช าระบัญชีกองทุน” ซึ่งจะมีการหัก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมก่อนคืนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก หรือการปิดการเสนอขายคร้ัง
แรก หมายถึง วันที่ 12 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายคร้ัง
แรก 

วิธีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กรณีที่
ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น บริษัทจัดการจะคืน หรือด าเนินการให้
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้สนับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนแต่ละราย (ตามแต่กรณี) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหรือส่วนต่าง
ของราคาจองซื้อหน่วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้าย (พร้อมด้วยผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องมี
การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.2 ข้อ 9 “การคืนเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุน” วรรคหนึ่ง (1) (2) และ (5)) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่จองซื้อ
ผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ใน
หัวข้อ “กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ในชื่อของผู้จองซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามแต่
วิธีการที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบค าขอเปิดบัญชี
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และจองซื้อหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในแต่ละกรณีตามหัวข้อ 
“กรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” ข้างต้น 

หากบริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายใด (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถคืนเงินค่าจอง
ซื้อหรือส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหน่วยลงทุนกับราคาเสนอขายสุดท้าย 
(แล้วแต่กรณี) ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อหน่วยลงทุน
ผ่านตนได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
รายเอง ต้องรับผิดชอบ บริษัทจัดการจะช าระ หรือด าเนินการให้ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย (แล้วแต่กรณี) ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานั้น จนถึงวันท่ีช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนหรือส่วนต่างค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าวจนครบถ้วน 

10. เอกสารประกอบในการขอเปดิบัญชีและจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่บริษัทจัดการจะยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีๆ ไป โดยบริษัทจัดการและผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงหรือ
เรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

(1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการที่ยัง
ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน 

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และ
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ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

  (2) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
และ 

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน 

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อ
หน่วยลงทุนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

(3) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
นับจนถึงวันยื่นใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่น
กระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกต้อง 
อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับส าเนา เอกสารฉบับ
ส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบอ านาจด้วย และ  

- ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้ส าเนา
หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน 
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(4) กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และ ถิ่นที่อยู่ และ/
หรือเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

หมายเหตุ  

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัท 

- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและ
ข้อก าหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนนี้ และหนังสือชี้ชวน 
และ/หรือ ตามประกาศ ค าส่ัง ระเบียบต่างๆ ที่ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ 

กลต. ได้ประกาศ ก าหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภาย
หน้า และให้ค ารับรองตามที่จะได้ก าหนดไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อ
หน่วยลงทุน 

- บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควร 

7.4.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะด าเนินการจัดสรรหน่วย
ลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. และ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ /หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นว่าการเสนอขาย
ครั้งแรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ หรือกรณีท่ีบริษัทจัดการและผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรร
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสม เพื่อให้
การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
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1. วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไป 

บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนทีผู้่จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนไมเ่กนิ
จ านวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรร
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามจ านวนที่จองซื้อ 

(2) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนเกิน
จ านวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไป
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรร
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป ดังนี ้

(ก) บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายในรอบแรกตาม
จ านวนจองซื้อขั้นต่ า (2,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซื้อท าการจองซื้อ
มากกว่า 1 ใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิที่
จะน าจ านวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบค าขอขอเปิดบัญชีและจอง

ซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อท าการจัดสรรตามวิธีการที่ก าหนด
ในข้อนี้ และเมื่อได้รับผลการจัดสรรของผู้จองซื้อรายนั้นแล้ว บริษัท
จัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะ
ด าเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแยกเป็นแต่ละใบค าขอขอ
เปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการจองซื้อที่ปรากฏ
ในใบค าขอขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ 

(ข) ในรอบต่อๆ ไป บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 
(ก) ข้างต้นให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรอบละ 100 
หน่วย วนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจ านวนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
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ลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อรายใดจองซื้อและ
ยังไม่ได้รับการจัดสรร เหลือน้อยกว่า 100 หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้
จองซื้อรายนั้นจะถูกตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรในรอบนั้นและรอบ
ต่อๆ ไป 

(ค) ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (ก) หรือ ข้อ 
(ข) ทุกรายได้ในรอบใด บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้จองซื้อทั่วไปที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 
(Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อที่
ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซื้อตามที่สุ่มคัดเลือกได้นั้น 

(ง) บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวน
สิทธิไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ และคืนเงินค่า
จองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายนั้นในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุน
ทีผู้่จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจ านวนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5. สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” 

โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายนั้น จะด าเนินการโดยบริษัทเซ็ทเทรด
ดอทคอม และคาดว่าจะสามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายใน
วันที่ 6 เมษายน 2556 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และส านักงานใหญ่และ
สาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ในวันท าการเท่านั้น) หรือทาง
ช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 3. 
การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” หรือผ่านทางเว็บไซต์  www.settrade.com ทั้งนี้ ส าหรับ
การตรวจสอบที่ส านักงานของ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  และ
ส านักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน หรือทางช่องทาง
โทรศัพท์และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.2 
“การเสนอขายหน่วยลงทุน – 3. การก าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” นั้น สามารถตรวจสอบ
ได้เฉพาะข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการจองซื้อผ่าน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายนั้นเท่านั้น 

ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อน้ี บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปที่จองซื้อและได้ช าระ
เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีท่ีจ านวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุ
ในใบค าขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปมากกว่าจ านวนเงิน
ที่ได้รับช าระ บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะ
ด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรส าหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น
โดยใช้จ านวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
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การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่บีทีเอสจี 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บีทีเอสจีในจ านวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน 
การจัดสรรหน่วยลงทุนส าหรับบีทีเอสจีตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วย
ลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของหน่วย
ลงทุนทั้งหมด 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผู้จองซื้อพิเศษและผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ 
(Initial Purchasers)  

(ก) บริษัทจัดการ (และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ ในกรณี
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ) จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษและ 
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามสัดส่วนการ
จัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ/หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะได้ก าหนด 

(ข) นอกจากการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้จองซื้อพิเศษและผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นแล้ว
บริษัทจัดการ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (ในกรณีผู้
จองซื้อพิเศษในประเทศ) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial 
Purchasers) (ในกรณผู้ีจองซื้อพิเศษในต่างประเทศ)ยังได้เข้าท าสัญญาลงทุนใน
หน่วยลงทุน (Cornerstone Investment Agreement) กับผู้จองซื้อพิเศษบางราย
จ านวนรวม 20 ราย โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อพิเศษดังกล่าวตกลงจะ
จองซื้อในการเสนอขายคร้ังแรก คิดเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 2,333,400,000 
หน่วย 

โดยวิธีการจองซื้อส าหรับผู้จองซื้อพิเศษรายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามวธิกีารที่
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และ/
หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะได้ก าหนด 
ทั้งนี้ หน้าที่ในการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษ
ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าท าสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน 
(International Purchase Agreement) และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าว
เกิดขึ้นเป็นผลส าเร็จโดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว บีทีเอสจีได้ท าการจอง
ซื้อหน่วยลงทุนในจ านวนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด เป็นต้น  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรือผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ  บริษัท
จัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้วเสร็จและนาย
ทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผล
การฝากหลักทรัพย์ หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้จองซื้อขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้
จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก ทั้งนี้  วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก 
หมายถึง วันท่ี 12 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก 

2. ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

(1) ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด 
จะเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. และ /หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น และในการเสนอ
ขายคร้ังแรก บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนใน
ประเทศจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจ ากัดดังที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัด
การถือหน่วยลงทุน” 

(2) เนื่องจากมีการแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ
และบีทีเอสจี ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปไว้แล้วตามที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 5.  สัดส่วนการจัดสรรหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อ
ทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษหรือบีทีเอสจี
อีก เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไป
ให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษทั้งนี้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทัง้
กลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนั้นต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” 
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3. ข้อตกลงเรือ่งการห้ามขายหนว่ยลงทนุ 

อนึ่ง ภายหลังการปิดการเสนอขายคร้ังแรก และการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว บีทีเอสจีจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ตามข้อตกลงเรื่องการ
ห้ามขายหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันของผู้สนับสนุน บีทีเอสจีได้
ตกลงว่าจะไม่ขายโอน หรือจ าหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งหน่วยลงทุนที่ตนจองซื้อ เป็น
ระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ท าการซื้อขายเสร็จสิ้นเว้นแต่เป็นกรณีได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกองทุน 

7.4.4 การจดทะเบียนกองทุน 

เมื่อการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินที่ได้รับจาก
การเสนอขายเป็นกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิด
การเสนอขายครั้งแรก 

ทั้งนี้ กองทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(1) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยราย  

(2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนด (กล่าวคือ”อัตราการถือหน่วยลงทุน” ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.7 ท้ายนี้) 

(3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่น้อยกว่าสองพันล้านบาท ทั้งนี้ การค านวณมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ 

(4) มีการท าสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(5) มีการท าข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(6) มีการท าสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือมีการแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนได้อันเนื่องมาจากการขาด
คุณสมบัติตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่
ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน” 
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7.4.5 วิธีการโอนหน่วยลงทุน 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เสนอขายครั้งแรกหรือการเสนอขายครั้งต่อๆ ไป ถือว่าเป็นการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพัน
ตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากบริษัทจัดการ 

หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless) ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นค า
ขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการก าหนด  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้อง
ขอดังกล่าว นายทะเบียน และ/หรือ บริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็น
ปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้ 

1. วิธีการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุโดยนายทะเบียน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และด าเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียนและ/หรือ บริษัทจัดการและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย ์
และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ก าหนด 

2. วิธีการโอนหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือใบหน่วยลงทุนและประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นค าขอโอน
หน่วยลงทุนตามแบบที่ก าหนดต่อนายทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบ
ค าขอโอนหน่วยลงทุนที่ลงนามโดยผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่
นายทะเบียนจะก าหนดและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่นายทะเบียน และ/หรือ 
บริษัทจัดการก าหนด  

การโอนหน่วยลงทุนให้มีผลบังคับและใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ และถือว่าได้รับการรับรอง
โดยนายทะเบียนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนท าการบันทึกรายชื่อผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามที่
นายทะเบียนก าหนด 

ทั้งนี้  นายทะเบียนหรือบริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลให้กองทุนมีผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” หรือการโอน
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ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด 

7.4.6 ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

กองทุนไม่มีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนตามกฎหมายและกฎระเบียบของไทย เว้นแต่การโอนนั้นจะ
ท าให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของกองทุนขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ี กลต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น  

7.4.7 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกและการถือหน่วย
ลงทุนหลังจากนั้น ของแต่ละบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ กลต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด ในการ
พิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ กลต. หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศก าหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

1. กลุ่มบุคคลเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามหัวข้อนี้ ให้บุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้หรือตามที่
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน กลต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ กลต. จะประกาศ
ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(ก) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(ข) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน
ในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนท้ังหมด 

(ค) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) ข้างต้น แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 
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2. อัตราการถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก  ให้แก่บุคคลใด ๆ (รวมถึง
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุน และจะด าเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคล
ใด ๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ยกเว้นกรณีต่อไปน้ี 

(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

(ข) กองทุนส ารองเล้ียงชีพซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ค) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ง) กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ 

(จ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

(2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ที่รับหน่วยลงทุนตาม
ข้อผูกพันภายใต้สัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยที่บริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตราหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนไว้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่รับ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะ
ถูกจ ากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนทั้งนี้ 
บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มบคุคลเดยีวกนักบั
บีทีเอสซี 

3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว 

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
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ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก าหนดอัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวในกองทุนที่อาจมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
และตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ ากัด 
ที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ 

7.4.8 ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

1. หน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ก) บริษัทจัดการจะต้องรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการกลต. ภายใน 5 วันท า
การนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรทราบถึงเหตุที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 
2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” 

(ข) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
จ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” ออกไป 

(ค) บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 1/2554 เพื่อควบคุมให้อัตราการ
ถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และนาย
ทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทุนหรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นเหตุ
ให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่ก าหนด 

(ง) บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วย
ลงทุน และ 3. อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว” ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือรับเงิน
ปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนทีถ่ือเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด – 2. 
ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(จ) หากปรากฏแก่บริษัทจัดการว่าหลังพ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน
แล้ว บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันยังคงถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ
กองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอนุโลม 
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2. ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ในข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน และ 3. อัตราส่วนการ
ลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ ไม่มี
สิทธิออกเสียงในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่ก าหนดนั้น 

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน เกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ในข้อ 7.4.7 
“ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน – 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน และ 3. อัตราส่วนการ
ลงทุนของคนต่างด้าว” จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกิน
กว่าอัตราที่ก าหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว ในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงิน
ที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากจากบัญชีและทรัพย์สินของ
กองทุน โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

(ค) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน
กว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ
จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนด
นั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละราย 

7.5 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

7.5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งต้อง
ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการกลต. เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน 
และได้รับช าระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการกลต. 

(1) ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.5.2 
“มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ท้ายนี้) 

(2) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุน หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย และ 
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(3) ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น (กรุณาพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.5.3 “ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต.” ท้ายนี)้ 

7.5.2 มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการต้องด าเนินการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนอีก
ครั้งหน่ึง 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยเสนอขายหน่วยลงทุน
เป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้าน
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้องกระท าตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายหลักทรัพย ์ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ” 

(1) ในกรณีปกติ (นอกเหนือจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินของกองทุน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (2) ข้างท้ายนี้) 

(ก) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

(ข) จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยลงทุน 

(ค) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่ ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือต่ ากว่าราคาตลาด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว และ 

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และข้อมูล
เกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (price dilution) ผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (control dilution) และ
ข้อมูลอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2) ในกรณีเป็นการเพิ่มทุนตามหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนเพิ่มเติม” นอกเหนือจากข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการ
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ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี) เพิ่มเติม 

(ก) ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  

(ข) หลักเกณฑ์การก าหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 

(ค) สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และ
สมมติฐานท่ีส าคัญในการประเมินค่า 

(ง) ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานในการ
ประเมินค่าตาม (ค) 

(จ) สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(ฉ) การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหล่งที่มาและจ านวน
เงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะน าไปเป็นหลักประกัน และล าดับสิทธิของเจ้าหนี้เงิน
กู้ยืมเปรียบเทียบกับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า การเปิดเผย
ข้อมูลบางรายการตามที่กล่าวข้างต้นก่อนการเข้าท ารายการท่ีได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนั้น 
โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ เมื่อความจ าเป็นในการไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นหมดไป บริษัทจัดการ
จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า 

7.5.3 ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

ในการยื่นค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการกลต. บริษัท
จัดการจะต้องแสดงได้ว่ากองทุนมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุน นอกจากนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุนกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย 

ให้การอนุมัติของส านักงานคณะกรรมการกลต. ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นอันส้ินสุด
ลงเมื่อเกิดกรณีต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการมิได้เริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการกลต. 
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(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่า
ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณเีช่นนี้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 
วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการ
ต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน 

เมื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน บริษัทจัดการจะยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการกลต. ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

หน่วยลงทุนที่ออกใหม่เนื่องจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จะต้องด าเนินการตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนตามหัวข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุน” และข้อก าหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามหัวข้อ 7.3.2 “ข้อก าหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

7.6 การลดเงินทุนจดทะเบียน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระท าได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการก าหนด 

(2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มี
ก าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 

(3) กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วของกองทุน 

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนที่เป็นกรณีตามข้อ (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กองทุนมีการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่สามารถได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ 

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการอาจกระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือลดจ านวน
หน่วยลงทุน และจะเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุนโดยไม่หักเงินท่ีเฉล่ียคืนดังกล่าวจากก าไรสะสมของกองทุน 

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และตามที่ กลต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ 
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.13.2 “สิทธิในการออกเสียงลงมติ – 2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน” 
นอกจากนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนตามหัวข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี) 

(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

(ข) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครั้ง 

(ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

ตามประกาศ ทน. 1/2554 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท าการนับ
แต่วันท่ีเฉล่ียเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของ
กองทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในรายงานประจ าปีของกองทุนด้วย 

7.7 การแต่งตั้ง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน  

7.7.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

 นางวรวรรณ ธาราภูมิ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลของบริษัทจัดการ 
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 นายวศิน วัฒนวรกิจกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลของบริษัท
จัดการ 

 นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลของ
บริษัทจัดการ 

 นางสาวศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุน 

 ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ 

 นายศรัณย์ บุญญะศิร ิ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปล่ียน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจ านวนบุคคลที่จะ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีดังนี้ 

นำงวรวรรณ ธำรำภูมิ โปรดพิจารณาข้อมูลของนางวรวรรณ ธาราภูมิ ในหัวข้อ 3.3.7  
”คณะกรรมการของบีทีเอสซี” 

นำยวศิน วัฒนวรกิจกุล โปรดพิจารณาข้อมูลของนายวศิน วัฒนวรกิจกุล ในหัวข้อ 3.3.7  
”คณะกรรมการของบีทีเอสซี” 

นำยสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ โปรดพิจารณาข้อมูลของนายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ 
ในหัวข้อ 3.3.7 ”คณะกรรมการของบีทีเอสซี” 

นำงสำวศิริเพ็ญ หวังด ำรงเวศ นางสาวศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ จะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนภายหลังการจัดตั้งกองทุน ปัจจุบัน 
นางสาวศิริเพ็ญ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด นางสาวศิริเพ็ญ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  เอกการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน จาก California State University, 
Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดร. สมพงษ์ ปักษำสวรรค์ นายสมพงษ์ ปักษาสวรรค์ จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนภายหลังการจัดตั้งกองทุน ปัจจุบันนายสมพงษ์  ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด นายสมพงษ์จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมส ารวจ) จากจุทาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จากจุทาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
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ระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (Traffic Engineering) จาก Institute for Transport 
Studies, University of Leeds สหราชอาณาจักร 

นำยศรัณย์ บุญญะศิริ  นายศรัณย์  บุญญะศิริ  จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนภายหลังการจัดตั้งกองทุน ปัจจุบันนายศรัณย์ ด ารง
ต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาในบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด นายศรัณย์จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  จากจุทาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาโท สาขาการเงินเพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราช
อาณาจักร และระดับปริญญาโท สาขาการวางแผนการขนส่ง จาก  University of Leeds 
สหราชอาณาจักร 

2. การถอดถอนและเปลี่ยนตวักรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจัดการมีอ านาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา

การลงทุน และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 
แต่ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการ
กองทุนเสมอ 

3. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(1) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ 

(2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน า ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องนั้น 

7.7.2 บริษัทจัดการ 

ในการบริหารจัดการกองทุนบริษัทจัดการจะด าเนินการตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติ
จากส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทั้งนี้ สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการมีอ านาจโดยทั่วไปในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน โดยมีสิทธิ
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ดังต่อไปนี ้

(1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมาย
หลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุนและบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็น
คู่สัญญา  

(2) สิทธิในการปฏิเสธค าขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั้นไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุน และ/หรือกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ
หากการอนุมัติการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน หรือกฎหมายหลักทรัพย์ 

(3) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และหักค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุน 

(4) สิทธิในการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนลงทุน 

(5) สิทธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ในคณะกรรมการที่

ปรึกษาการลงทุนตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุน 

(6) สิทธิในการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทจัดการหรือบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเข้า
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการคน
ใหม่แทนท่ีบุคคลดังกล่าว  

(7) มีสิทธิและอ านาจในการเข้าท าเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทั้งใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีผิดนัดที่เกิดขึ้น
ภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที่เห็นสมควร และ 

(8) สิทธิและอ านาจอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใดๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารธุรกรรมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่
ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของเอกสารธุรกรรม 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจัดการคือจะต้องบริหารและจัดการกองทุน 
รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุน ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่ง
กองทุนหรือบริษัทจัดการ (เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุน) หรือทั้งกองทุน
และบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา  

บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการกองทุน 

ในการบริหารและจัดการกองทุนบริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งกองทุนเข้าเป็น
คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 125 แห่ง
พรบ. หลักทรัพย์ 

(ข) จัดให้ม ีข้อผูกพันระหว่างผู ้ถ ือหน่วยลงทุนกับบริษ ัทจัดการ 
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่
ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญา

แต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวนฉบับร่างที่ยื่นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้
กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 
1/2554 

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการตาม
ข้อก าหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 
และด าเนินการให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่ง
พรบ. หลักทรัพย์ 
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(จ) จัดส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนังสือชี้ชวน  และโครงการจัดการ
กองทุน และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  
(ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที ่
ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

(2) จัดส่งหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท าการ
ก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน และ
จัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้
ชวนและรายงานกองทุน (Mutual Fund Report and 
Prospectus System ("MRAP")) 

(3) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน
หน่วยลงทุน โดยต้องมีระยะเวลาที่พอสมควรแก่การที่ผู้ลงทุน
จะศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนใน
หน่วยลงทุน   ทั้งนี้  เมื่อรวมกับระยะเวลาการเปิดเผยร่าง
หนังสือชี้ชวนตาม (1) ต้องไม่น้อยกว่าสิบส่ีวัน 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา 
ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด และการ
โฆษณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อสนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนด 

(ช) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็น
ผู้ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะลงทุนใน
ลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

(ซ) ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย 
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(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ
ต้องด าเนินการและควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส าคัญ
ที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และบริษัทจัดการต้องจัดให้
มีข้อก าหนดในเอกสารสัญญาที่เข้าท าหรือจะเข้าท าเกี ่ยวกับการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือ
ผู้รับจ้างที่น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหา
ผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดย
ไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ญ) ได้มาเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้เป ็นไปตามข ้อก าหนดใน โครงการจัดการกองทุนและตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ 

(ฎ) ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้
สิทธิ หรือให้ผู้อื่นด าเนินการเท่านั้น และบริษัทจัดการต้องด าเนินการให้
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
ตามข้อก าหนดใน โครงการจัดการกองทุนและตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(ฏ) ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กลต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ 

กลต. ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามี
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน  ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง รวมกันเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุน 

(ฐ) ด า เนินการที ่จ า เป็นเพื ่อควบคุมดูแลและให้มั ่นใจได้ว ่าการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนไม่เกินสัดส่วนที่บังคับใช้ 

(ฑ) เพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
โครงการจัดการกองทุนและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ประกาศใช้บังคับโดย 
กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ 
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(ฒ) จ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจากกองทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุน
จะได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวในครั้งถัดๆ มาให้
เป ็นไปตามที ่ก าหนดไว้ใน โครงการจัดการกองทุนและตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์ได้ก าหนดไว้ 

(ด) ด าเนินการเลิกกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและ
กฎหมายหลักทรัพย์ 

(ต) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบงานที่เหมาะสมส าหรับการบริหารและจัดการ
กองทุน อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
กองทุน ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหาร
และจัดการกองทุน 

(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุน 
รวมทั้งการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน  ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนและทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ลงทุน และ 

(3) การก ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที ่เกี ่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ถ) บริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และไม่มอบหมาย
อ านาจให้บุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหาร
จัดการกองทุน เฉพาะในส่วนที่ เกี่ ยวกับการลงทุนและการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน ทั้งนี้การมอบหมายดังกล่าว (หาก
มี) ต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
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(ท) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคต (อันรวมถึงรายได้สุทธิ) หรือสิทธิตาม
สัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนได้รับอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
ความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้กองทุนไม่ได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง บริษัทจัดการต้องด าเนินการหรือ
มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

(ธ) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ 
หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะปฏิบัติการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึง การเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

(น) ด าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ แต่ทั้งนี้ การด าเนินการ
ดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) การลงทุน 

(ก) เข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
นามของกองทุนภายในหกเดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน โดยคิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ด
สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน 

(ข) ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ด
สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน (เว้นแต่รอบระยะเวลาบัญชี
สุดท้ายของอายุกองทุน หรือตามที่ กลต. เห็นชอบ 
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(ค) ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมี
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนภายในระยะเวลาหนึ่งปี
หลังจากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(ง) ด าเนินการให้กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เว้นแต่ทรัพย์สินอื่นที่ กลต. อนุญาตให้กองทุน
สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และด าเนินการให้การลงทุนของกองทุนใน
ทรัพย์สินอื่นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับอัตราส่วน
การลงทุน 

(3) การเรียกเก็บและช าระเงินของกองทุน 

ด าเนินการเกี่ยวกับการเรียกเก็บและช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย และ/หรือเงิน
ตอบแทนอื่นใดจากกองทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

(4) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการกองทุน 

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศ ทน. 1/2554 และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทนที่กรรมการ
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

(ข) จัดให้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้องซึ่งออกตามพรบ. หลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจาก 
กลต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ กลต. เป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการ และปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการ กลต. บริษัทจัดการ
จะต้องรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการกลต. ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. รวมทั้งเปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล ให้บริษัทจัดการ
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ปรับปรุ งข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่มี การ
เปล่ียนแปลง 

(ค) แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้แต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ 
ก าหนดและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

(ง) แต่งตั้งนายทะเบียน และเปล่ียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั้งนาย
ทะเบียนรายใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ ก าหนด 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการแต่งตั้งนายทะเบียน ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตลอดจนข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนาย
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 

(จ) แต่งตั้งนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมิน
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ประเมินค่าซึ่งจะประเมินค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายหลักทรัพย ์

(ฉ) แต่งตั ้งที ่ป รึกษา  (หากมี)  เพื ่อปฏิบัต ิหน้าที ่เป ็นที ่ป รึกษาของ
บริษัทจัดการ และ/หรือของกองทุน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
ที่ปรึกษากฎหมาย 

(ช) แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของกองทุน  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ความเห็นชอบ และเปล่ียนตัวผู้สอบ
บัญชีใหม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

(ซ) แต่งตั้ง ผู้ช าระบัญชีของกองทุนโดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. เพื่อท าหน้าที่เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สินของ
กองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การ
ช าระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อมีการเลิกกองทุน 
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(ฌ) จัดให้มี ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. เพื่อท าหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือให้ค าแนะน า
กับผู้ลงทุนรายย่อย 

(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ 

(ก) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ 
กลต. ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ และประกาศที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(ข) จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน 
หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุน
ของกองทุน แล้วแต่กรณี 

(ค) ดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและ
โครงการจัดการกองทุนเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ตลอดเวลา โดยในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ กฎ และ/หรือ
ค าส่ังนั้น ให้บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ โครงการจัดการ
กองทุนโดยไม่ชักช้า 

(ง) เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุน และกฎหมายหลักทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการต้องแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของ ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง
ความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ขอมติ 
และผลกระทบที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว 
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(ฉ) ให้ความเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที ่บริษัทจัดการต้องให้ความเห็นตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความสมเหตุสมผลของ
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  และในเรื่องที่
จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน
หรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะออกหรือจัดให้มี
การออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่เป็น
ปัจจุบันโดยมีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็น
หลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการ
และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้  เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

(ซ) ด าเนินการก ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัทจัดการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายหลักทรัพย์  และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว รวมทั้งจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(ฌ) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ญ) จัดท าบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจาก
ทรัพย์ สินของบริษัทจัดการ  และน าทรัพย์สินของกองทุนและ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนไปฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(ฎ) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ฐ) จัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ฑ) จัดท ามูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน 
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ 
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(ฒ) จัดท างบการเงินของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์และน าส่งงบการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(ณ) จัดท ารายงานประจ าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์  และส่งให้ ผู้ ถือหน่วยลงทุน ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในส่ีเดือนนับแต่วัน
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

(ด) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 
โดยไม่ชักช้าเมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนลงทุน
หรือมีไว้อย่างมีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่
เกี่ยวข้อง 

(ต) จัดท า จัดให้มีการท า จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ 

(ถ) ติดตาม ด าเนินการ และส่ังการต่อบุคคลต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตาม
สัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษา 
และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามสัญญาแต่งตั้งที่ เกี่ยวข้อง และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
รวมถึงด าเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง  และ /หรือตามที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดว่าเป็นหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ 

3. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการ 

กองทุนอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และ/หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้
เปล่ียนบริษัทจัดการ และมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ขึ้น ในเวลาใดๆ 
ระหว่างอายุของกองทุน 
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทจัดการกองทุนรวม หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
บริษัทจัดการได้ 

(3) ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ส่ังเพิกถอนบริษัทจัดการจากการ
บริหารจัดการกองทุนตามมาตรา 128 ของ พรบ. หลักทรัพย์ 

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบาย
ในการจัดการที่ก าหนดไว้โครงการจัดการกองทุน  หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้บริษัท
จัดการไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศ ค าส่ัง ระเบียบ และ
ข้อบังคับดังกล่าว หรือเป็นการเปล่ียนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะที่มีผลให้เป็น
การเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไม่ประสงค์จะรับหน้าที่
ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่
ประสงค์ที่จะรับหน้าที่ต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจัดการจะต้องเสนอชื่อบริษัท
จัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด (เว้นแต่
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่เอง) โดยที่ประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะด าเนินการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด เพื่อท าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากบริษัทจัดการ 

ในการเปล่ียนบริษัทจัดการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก็ให้ด าเนินการขอ
ความเห็นชอบดังกล่าวก่อน บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท าการแจ้งการลาออกจาก
การเป็นบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ (4) ข้างต้นนี้จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เห็นชอบกับการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ที่บริษัทจัดการเสนอชื่อ หรือ
กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 
วันนับนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน 
โดยในกรณีดังกล่าว จะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายได้ให้ความเห็นชอบกับการเลิก
กองทุนแล้ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการในเวลาใดๆ หลังจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเปล่ียนตัว
บริษัทจัดการแล้วตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (1) หรือภายหลังจากวันส้ินสุดการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทจัดการตามข้อ (4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการ
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จัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน โดยค านวณจ านวนค่าธรรมเนียมการ
จัดการตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริง 

4. วิธีการให้ค ายินยอมให้กระท าเร่ืองสงวนไว้ (Reserved Matter) และเร่ืองที่บีทีเอ
สซีตกลงว่าจะไม่กระท าการ (Negative Undertakings) 

4.1 ในกรณีของเร่ืองสงวนไว้ บีทีเอสซีจะสามารถเข้าท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจาก
กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ (โดยหน่ึงในสามของกรรมการของ
บีทีเอสซีเป็นบุคคลทีก่องทุนเสนอชื่อ) นอกจากนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้
ก าหนดได้ ข้อบังคับของบีทีเอสซีจะต้องก าหนดให้การเข้าท าเร่ืองสงวนไว้จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีในลักษณะที่ต้องมีคะแนนเสียง
สนับสนุนจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่ออย่างน้อยหนึ่งท่าน 
ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนข้อบังคับในลักษณะดังกล่าวได้ บีทีเอส
ซีและบีทีเอสจีตกลงที่จะผูกพันให้การด าเนินการในเร่ืองสงวนไว้ต้องได้รับเสียง
สนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ 
ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและ
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน (แล้วแต่กรณี) 

“เร่ืองสงวนไว้” ตามสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิและสัญญาสนับสนุน
และค้ าประกันของผู้สนับสนุนหรือตามข้อบังคับของบีทีเอสซี (ตราบเท่าที่
กฎหมายจะอนุญาตให้ก าหนดไว้ในข้อบังคับได้) เช่น 

(1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะผู้บริหารระดับสูงของบีทีเอสซี ซึ่งได้แก่
ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) ผู้อ านวยการใหญ่
ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ของบีทีเอสซีและการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทของบีทีเอสซี 

(3) การท่ีบีทีเอสซีเข้าร่วม ด าเนินการ หรือมีผลประโยชน์ในธุรกิจหรือกิจการ
ใด (ยกเว้น (ก) การประกอบการและการบ ารุงรักษาตามธุรกิจปกติของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและของธุรกิจอื่นของบี
ทีเอสซี (ข) การด าเนินการตามสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อม

บ ารุงระยะยาว (ค) ธุรกิจหรือกิจการใดที่ลงทุนโดยบริษัทย่อยของบีที
เอสซีโดยใช้กระแสเงินสดคงเหลือของบีทีเอสซี (นอกเหนือจากรายได้
สุทธิ) เงินที่ได้จากทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อ หรือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนที่
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ได้รับอนุญาตจากกองทุน (ง) การด าเนินการและ/หรือบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินโครงการรถไฟฟ้าที่ก าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ หรือโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่แล้วเสร็จที่บีทีเอสซี หรือบริษัท
ย่อยของบีทีเอสซี (แล้วแต่กรณี) ได้เข้าท าหรือจะเข้าท าสัญญาหรือ
ด าเนินการหรือจะด าเนินการ ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่บีทีเอสซีได้รับ
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการด าเนินการและ/หรือบ ารุงรักษาดังกล่าว 
และผู้ว่าจ้างของบีทีเอสซีได้ตกลงที่จะรับผิดและชดเชยความเสียหาย
หรือความรับผิดของบีทีเอสซีที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการดังกล่าวเต็ม
จ านวน หรือ (จ) กิจการอื่นใดที่เอกสารธุรกรรมอนุญาตให้กระท าได้) 

(4) การที่บีทีเอสซีเข้าท าข้อผูกพัน ธุรกรรม หรือการด าเนินการใดๆ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม (เว้นแต่ (ก) ที่เอกสาร
ธุรกรรมมุ่งให้กระท า (ข) ตามที่ได้รับอนุญาตจากกองทุน หรือ (ค) การ
ก่อหนี้ที่อนุญาตให้ท าได้ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ) 

(5) การเข้าท าเอกสารหรือสัญญาใด ๆ (เว้นแต่ (ก) ที่เกี ่ยวข้องกับการ
ด าเนินการที่ได้รับอนุญาตภายใต้เอกสารธุรกรรม (ข) การเข้าท า
สัญญาเพื ่อการด าเนินการและบ ารุงร ักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลักซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติภายใต้
งบประมาณค่าใช ้จ ่าย O&M (ค )  การ เข ้าท าส ัญญาเกี ่ยวก ับ
ทรัพย์สินที ่ไม่ได้ซื ้อตามที ่สัญญาซื ้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

อนุญาตหรือในกรณีที่มูลค่าไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการของบีทีเอสซี (ง) การเข้าท าสัญญานอกเหนือจาก (ก) 
(ข) หรือ (ค) ที่มีมูลค่าความรับผิดของบีทีเอสซีรวมทุกสัญญาในปีหนึ่งๆ 
น้อยกว่า 50,000,000 บาท (จ) การเข้าท าสัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมที่
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิอนุญาตให้เข้าท าได้หรือไม่จ ากัด
สิทธิในการเข้าท า หรือ (จ) กิจการอื่นใดที่กองทุนอนุญาตให้กระท าได้)  

(6) (ก) การท่ีบีทีเอสซีแก้ไข เปล่ียนแปลง สละสิทธิ เพิ่มเติม หรือยกเลิก หรือ
ตกลงที่จะแก้ไข เปล่ียนแปลง สละสิทธิ เพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญา

สัมปทาน หรือ (ข) การที่บีทีเอสซีแก้ไข เปล่ียนแปลง สละสิทธิ หรือ
เพิ่มเติม หรือตกลงที่จะแก้ไข เปล่ียนแปลง สละสิทธิ หรือเพิ่มเติม
ข้อก าหนดที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาโครงการอื่น 
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(7) การยกเลิก หรือตกลงที่จะยกเลิกสัญญาโครงการหรือสัญญาให้บริการ
เดินรถและซ่อมบ ารุงระยะยาว 

(8) การตกลงหรือประนีประนอมในสิทธิ เ รียกร้อง หรือการฟ้องคดี 
อนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการทางปกครองที่เกี่ยวกับสัญญา

โครงการในจ านวนเกินกว่า 50,000,000 บาท 

(9) การท่ีบีทีเอสซีโอนสิทธิหรือโอนภาระผูกพันใดตามสัญญาโครงการ ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือตกลงกับคู่สัญญาภายใต้สัญญาโครงการ 
เพื่อโอนสิทธิหรือโอนภาระผูกพันใดๆ ของตนภายใต้สัญญาโครงการ ไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(10) การที่บีทีเอสซีก่อหรือยอมให้ก่อหลักประกันเหนือทรัพย์สินใดๆ ของตน 
ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิ หรือขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือรายได้ของตน รวมถึงรายได้สุทธิ หรือเข้าท าการด าเนินการให้บุริม
สิทธิ์อันมีผลเช่นเดียวกัน (ยกเว้น (ก) ในกรณีการขายรายได้สุทธิตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (ข) หลักประกันที่ก่อขึ้นตาม
เอกสารหลักประกันภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (ค) การ
โอนหุ้นตามเอกสารธุรกรรม (ง) การขาย โอน หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภท (จ) การก่อหรือยอมให้ก่อหลักประกัน
เหนือทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบางประเภทหรือการก่อหลักประกันในบัญชี
หุ้นกู้บีทีเอสซี (Baht Debentures Fund Account)และ/หรือ การลงทุนที่
อนุญาตให้ท าได้โดยใช้เงินจากบัญชีหุ้นกู้บีทีเอสซี  โดยเป็นการให้
หลักประกันแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกันเพื่อเป็นประกันการช าระ
หน้ีของบีทีเอสซีตามหนังสือค้ าประกันทีธ่นาคารผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ได้ออกไว้เพื่อค้ าประกันการช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของบีทีเอสซี
ภายใต้หุ้นกู้บีทีเอสซี (ฉ) การขายหรือโอนสัญญาให้บริการเดินรถ

และซ่อมบ ารุงระยะยาวหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้า
หรือโครงการในอนาคตให้แก่บีทีเอสจี หรือ (ช) ตามที่กองทุนได้ให้ค า
ยินยอม) 

(11) การที่บีทีเอสซีเข้าท าธุรกรรม เพื่อขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหรือรายได้ใดๆ ของตน ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิ (ยกเว้นธุรกรรม
ดังต่อไปนี้ (ก) ธุรกรรมที่เป็นการก่อหลักประกันตามเอกสารธุรกรรม 
(ข) ธุรกรรมที่เป็นปกติธุรกิจของบีทีเอสซี ซึ่งอยู่ในขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของบีทีเอสซีโดยมีข้อก าหนดในเชิงพาณิชย์ที่เป็นปกติ และมีมูลค่า
เมื่อนับทุกรายธุรกรรมรวมกันในรอบ 12 เดือนไม่เกิน 50,000,000 บาท 
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(ค) การขาย ให้เช่า โอน หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ซื้อบาง
ประเภท (ง) การขายหรือโอนสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง

ระยะยาวหรือสัญญาที่เกี่ยวของกับเส้นทางเดินรถไฟฟ้าหรือโครงการใน
อนาคตให้แก่บีทีเอสจีหรือบุคคลภายนอกตามความของสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ (จ) ตามที่กองทุนได้อนุมัติ) 

 (12) การท่ีบีทีเอสซีก่อหนี้ หรือตกลงที่จะก่อหนี้ (เว้นแต่ (ก) หนี้ที่เกิดขึ้นตาม
เอกสารธุรกรรม (ข) หนี้ที่มีอยู่แล้วตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ (ค) ยอดเงินต้นรวมคงค้างของหนี้ดังกล่าว เมื่อรวม
กับภาระหนี้อื่นๆ ของบีทีเอสซีไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนของบีทีเอสซีภายหลังจากการก่อหนี้ดังกล่าวไม่เกิน 1 ต่อ 1 
หรือ (ง) ตามที่กองทุนได้อนุญาต) 

(13) การท่ีบีทีเอสซีเข้าควบกิจการ แยกกิจการ หรือรวมกิจการ  

(14) การที่บีทีเอสซีเพิ่มทุน ออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่บุคคลใด 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีลดลง 

(15) การท่ีบีทีเอสซีลดทุน ยกเลิก ช าระคืน ซื้อ หรือไถ่ถอนหุ้นทุนของตน (เว้น
แต่เป็นการลดทุนของบีทีเอสซีเพื่อการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นและการ
ลดทุนนั้นไม่ท าให้ทุนจดทะเบียนของบีทีเอสซีต่ ากว่า 3,000,000,000 
บาท และการลดทุนน้ันไม่ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบีทีเอสจีลดลง) 

(16) การที่บีทีเอสซีจดทะเบียนหรือยอมให้จดทะเบียนโอนหุ้นที่จ าน าไว้อัน
นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ าน าหุ้น หรือสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น 

(17) การท่ีบีทีเอสซีเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชี 

(18) การจ่ายเงินปันผลในระหว่างที่เกิดเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ 

(19) เรื่องอื่นๆ ตามที่กองทุนและบีทีเอสซีจะได้ตกลงกันให้เสนอให้
คณะกรรมการของบีทีเอสซีพิจารณาเพื่ออนุมัติ โดยการอนุมัติเรื่อง
ดังกล่าวต้องมีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีที
เอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่ก าหนดหรืออาจแก้ไข
เพิ่มเติมโดยสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิสัญญาสนับสนุนและ
ค้ าประกันของผู้สนับสนุน และ/หรือข้อบังคับของบีทีเอสซี 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถให้ค ายินยอมแต่ผู้เดียวในกรณีเร่ืองสงวนไว้ โดย ตาม
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ และสัญญาสนับสนุนและค้ าประกันโดย
ผู้สนับสนุน บีทีเอสซีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบีทีเอสซีโดยมี
เสียงสนับสนุนอย่างน้อยสองเสียงจากกรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้
เสนอชื่อ (โดยหน่ึงในสามของกรรมการของบีทีเอสซีเป็นบุคคลที่กองทุนเสนอชื่อ) 
เสียก่อน จึงจะเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ได้ โดยหากเร่ืองสงวนไว้เป็นเรื่องที่ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี บริษัทจัดการโดยตัวแทนของ
บริษัทจัดการในคณะกรรมการบริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงหรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง 
(ตามแต่กรณี) ในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร  

4.2 ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ 
(Negative Undertakings) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ บี
ทีเอสซีจะต้องได้รับความยินยอมจากกองทุนตามความของสัญญาซื้อและโอน

สิทธิรายได้สุทธิเสียก่อน ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ใน
กรณีที่กรรมการของบีทีเอสซีซึ่งกองทุนเป็นผู้เสนอชื่อ อย่างน้อยสองท่านได้ให้
ความเห็นชอบให้บีทีเอสซีเข้าท าเร่ืองสงวนไว้ หากเร่ืองสงวนไว้นั้นเป็นเรื่อง
เดียวกันกับเรื่องที่ห้ามบีทีเอสซีกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการ 
(Negative Undertakings) ให้ถือว่าความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวเป็นการที่
กองทุนยินยอมให้บีทีเอสซีเข้าท าเรื่องที่ห้ามกระท าภายใต้ข้อตกลงว่าจะไม่
กระท าการ (Negative Undertakings) เรื่องเดียวกันนั้น 

7.7.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ก่อนเริ่มการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการจะแต่งตั้ง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) หรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ รายละเอียดที่อยู่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์มีดังนี้ 

ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

หมายเลขโทรศัพท ์ 0-2724-5047  

หมายเลขโทรสาร 0-2724-5051  

1. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(2) ลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกับบริษัท
จัดการในนามผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) รับรองการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และให้การสนับสนุนการจัดตั้งและการ
จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(4) ก ากับดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ และโครงการ
จัดการกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตาม ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการ

กลต.ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว 

(5) จัดท ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. ในกรณีที่
บริษัทจัดการกระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่
วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(6) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับฝากไว้ 

(7) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่น
ใดของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(8) จัดท าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(9) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้อง
เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 
โดยค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีดังกล่าว ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทุนได้ 

(10) ตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนของบริษัท
จัดการโดยเคร่งครัด 
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(11) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 

(12) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่าย
ของกองทุน) 

(13) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกสัญญา
ที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ด าเนินการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีมูลค่าของ
สัญญามากกว่า 100 ล้านบาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท าสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่าย
ของกองทุน) 

(14) พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ส าหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดย
บีทีเอสซีเฉพาะในกรณีที่ค่าใช้จ่าย O&M ในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าสูงกว่า 900 
ล้านบาท ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
ครั้งแรก – (2) การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น” 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อ
รถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซี ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งโดยค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) 

การจ่ายค่าใช้จ่าย O&M อื่นใดนอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่าย O&M ตามข้อ 
(14) นี้ ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ การได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือการเข้าท าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป หรือการเข้าท าสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน หรือการเข้าท าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ าต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุน
ในเร่ืองสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ท่ีกองทุนมีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม 
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การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติตามข้อ (12) (13) และ(14) ข้างต้นบริษัทจัดการ
จะต้องจัดท ารายละเอียด พร้อมทั้งเสนอความเห็น และจัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยให้เวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(15) แจ้งให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือเมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องประเมินค่าใหม่
เพื่อกองทุน 

(16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(17) ด าเนินการให้มีการรับหรือช าระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่
บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุน และ/หรือ ข้อก าหนดของเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี) 

(18) ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่า
การกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์
ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียงแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว
มิได้แสดงการคัดค้าน 

(19) ในกรณีท่ีการด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
ไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

(20) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน
และสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 

(21) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2. เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

(1) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้
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เปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ และมีการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ขึ้น ใน
เวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุน 

(2) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อผลประโยชน์ของกองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนในลักษณะที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถเยียวยาได้ 

(3) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์หรือธุรกิจสถาบันการเงิน หรือในกรณีที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

(4) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ตามบทบัญญัติ
ในหมวด 1 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หรือหมวด 7 ของลักษณะ 12 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(6) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนที่ส าคัญอัน
เนื่องมาจากการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายหลักทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดอันมีผลให้
บริษัทจัดการและ ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงกันได้ในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
หรือแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลให้เป็น
การเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

(7) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการทราบหรือควรได้ทราบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว หรือวันถัด
จากวันที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกล่าว 
และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขการขาดคุณสมบัติดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขการขาดคุณสมบัติเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้
ท าการแก้ไขการขาดคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
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ก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว 
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

(8) เมื่อมีผู้ใดเสนอหรือยื่นค าร้องต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (ก) เพื่อเลิกกิจการของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟื้นฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผ่อน
ผันการช าระหนี้ จัดการทรัพย์สิน ช าระบัญชี หรือร้องขออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน 
ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต หรือภายใต้ข้อบังคับต่างๆ หรือ 

(9) เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ว่ามีความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและแจ้งให้บริษัท
จัดการทราบหรือประกาศเป็นการท่ัวไป 

(10) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์นอกเหนือจากกรณีที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายหนึงฝ่ายใดที่ประสงค์จะ
บอกเลิกสัญญาบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน 

เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัว ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ดูแล
ผลประโยชน์นั้นต้องท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
จัดการโอนและส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จส้ิน หรือตามค าส่ังของบริษัทจัดการ  หรือส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. รวมถึงการด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนและส่งมอบ
ทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จนเสร็จ
ส้ิน ทั้งนี้ ภายในเวลาอันสมควรเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังคงได้รับค่าตอบแทนตามอัตราปกติที่คิดได้ภายใต้สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล

ผลประโยชน์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่ หรือตามค าส่ังของบริษัทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการกลต. จะแล้วเสร็จ 

ในกรณีท่ีสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังมิได้ช าระให้แก่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการส้ินสุดของสัญญา

แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยค่าตอบแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด จะค านวณถึงวันที่
ครบระยะเวลาบอกกล่าวการบอกเลิกสัญญาหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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3. สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 

ชื่อ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บ
ทรัพย์สินและเอกสารส าคัญของกองทุนไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ 

บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการเก็บรักษาเอกสารการท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุน
ลงทุนทั้งหมด ไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ทรัพย์สิน ซึ่งโดยลักษณะของ
ทรัพย์สินน้ันไม่สามารถเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงเป็นประการอื่น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยพลันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงสถานที่
เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่ บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพย์สินของกองทุนไว้ที่ส านักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่ 

7.7.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

1. การแต่งตั้งนายทะเบียน 

บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท า บันทึก และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ กลต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้ง
นายทะเบียน 

ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่อยู ่ : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4  
ชั้น 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2229-2888 

หมายเลขโทรสาร : 0-2359-1259 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ  กลต.และได้รับความเห็นชอบจากตลาด
หลักทรัพย์ ให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน 

นายทะเบียนมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียน 

(2) จัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยรายการข้อมูลตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(3) เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ที่ส านักงานของนายทะเบียน 

(4) จัดท าและบันทึกทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง 

(5) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการโอน การจ าน า การอายัด การออกใบหน่วย
ลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ
การอื่นใดที่จ าเป็น และปิดประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของ
นายทะเบียน 

(6) จัดให้มีและคงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระท าโดยมิชอบอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน  และระบบการเก็บรักษา รวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล ตลอดจนระบบส ารองข้อมูล ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(7) อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอส าเนาทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ในระหว่างเวลาท าการของนายทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ 

(8) ปฏิเสธค าขอลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนกรณีที่การโอนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุน และ/หรือกฎหมายหลักทรัพย์ หรือหากการรับลงทะเบียนจะเป็น
เหตุให้การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือกฎหมาย
หลักทรัพย์ หรือเกินอัตราการถือหน่วยลงทุนที่ก าหนด 

(9) จ่ายเงินปันผล และเงินลดทุน 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ เกี่ยวกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหน้าที่
อื่นท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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7.7.5 ผู้ประเมินค่าของกองทุน 

1. การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า 

ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินต่อไปน้ีให้ท าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกตามที่ก าหนด
ไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ 

ชื่อ : บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ที่อยู ่ : 889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง 315-317 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2675-8403 

หมายเลขโทรสาร : 0-2675-8427-8 

ชื่อ : บริษัท เอฟเอ็นเอเชีย แอดไวซอรี่ จ ากัด 

ที่อยู ่ :  52 อาคารธนิยะพลาซา่ ชั้น 28  
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2231-2044 

หมายเลขโทรสาร : 0-2231-2062 

ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าหลังจากบริษัทจัดการได้ด าเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความ
เชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่ที่กองทุนจะลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อก าหนดในการ
ประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การประเมินค่าทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระท าโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้งมิได้ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมินค่า 

ผู้ประเมินค่า มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 
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(1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินค่า 

(2) ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง
กองทุนได้ลงทุนไปแล้วหรือจะลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน 
และข้อก าหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 
และที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน และ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน 

7.7.6 ที่ปรึกษากองทุน 

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินของกองทุน อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การลงทุนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือการบริหารจัดการกองทุน บุคคล
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(ก) สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่
ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ความเห็นชอบ และ
จะต้องเป็นอิสระจากบีทีเอสซีและกลุ่มบุคคลเดียวกันของบีทีเอสซี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน มีสิทธิ หน้าที่  และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุน 
ดังต่อไปนี ้

(1) จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทานธุรกิจ (due diligence)โดยที่ปรึกษา
ตามที่จ าเป็น (เช่น การตรวจสอบและสอบทานด้านการเงิน การ
ตรวจสอบและสอบทานด้านกฎหมาย การตรวจสอบและสอบทานด้าน
เทคนิค เกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีก่องทุนจะลงทุน) 

(2) จัดเตรียมความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการ
ประเมินค่า ซึ่งความเห็นดังกล่าวต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนด้วย 

(3) ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดท าประมาณการทางการเงินของ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์ในกรณีพื้นฐาน (base 
case)และการวิ เคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity 
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analysis) ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับ
ประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย 

(4) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของสิทธิของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน เปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้และบุคคลอื่นๆ ที่มี
สิทธิเหนือรายได้ในอนาคตดังกล่าว 

(5) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีปรกึษา
ทางการเงินของกองทุนตามสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 

(6) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทจัดการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน (ซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงไว้ในเอกสารค าขอที่ยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. เพื่อการจัดตั้งกองทุน) การระดมทุน และการ
วางแผนกลยุทธ์ในการลงทุน และ 

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน 
(ถ้ามี) 

)ข(  ที่ปรึกษาทางการเงินส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

ในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด 
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

รายละเอียดติดต่อของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : ชั้น 6, 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภัทร 1 
  252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
  กรุงเทพมหานคร 10310  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2305-9000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2305-9539 

2. ที่ปรึกษาอื่น 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ง เปล่ียนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นที่ปรึกษาอื่นๆ 
ของกองทุน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บุคคล
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ดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองทุน หรือการบริหารจัดการกองทุน บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษาอื่นของกองทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของ
กองทุนตามสัญญาให้บริการท่ีปรึกษา 

(2) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือบริหารจัดการ
กองทุนตามขอบเขตที่ตกลงกัน และ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการท่ีปรึกษา 

7.7.7 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Bookrunner) 

ในการเสนอขายครั้งแรกในประเทศ บริษัทจัดการได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้จัดการจ าหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ 

รายละเอียดของผู้จัดการจ าหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศมีดังนี้ 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : ชั้น 6, 8-11 อาคารส านักงานเมืองไทย-ภัทร 1  
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  

  กรุงเทพมหานคร 10310  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2305-9000 

หมายเลขโทรสาร : 0-2305-9539 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นนิติ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้ง
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ พร้อมทั้ง
ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและบีทีเอสซี หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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2. ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) 

ในการเสนอขายครั้งแรก บุคคลต่อไปน้ีเป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ   

ชื่อ Morgan Stanley & Co. International plc  

ที่อยู ่ 25 Cabot Square 
 Canary Wharf  
 London E14 4QA  
 United Kingdom  
หมายเลขโทรศัพท์ +44 207 425 8000  

หมายเลขโทรสาร +44 207 425 8990 

 

ชื่อ UBS AG, Hong Kong Branch  

ที่อยู ่ 2 International Finance Center  
หมายเลขโทรศัพท์ 52/F, 8 Finance Street  

หมายเลขโทรสาร Central, Hong Kong  

3. ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2230-2328, 0-2230-2295 

หมายเลขโทรสาร  02-236-0501 

ชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2296-4776 

หมายเลขโทรสาร 0-2296-4886 

ชื่อ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 44 ชั้นที่ 24 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 320 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8000 

หมายเลขโทรสาร 0-2657-3236 

ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2888-8888 

หมายเลขโทรสาร 0-2273-2277 

 

ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ที่อยู ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศัพท์ 1551 

หมายเลขโทรสาร  0-2256-8625 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและบีทีเอสซีหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

7.7.8 ผู้สอบบัญชีกองทุน 

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปนี้ให้ท าหน้าที่จัดท า สอบทาน และ/หรือตรวจสอบ
งบการเงินของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์  

ชื่อ : บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

ที่อยู ่ : 193/136-137 อาคาเลครัชดา ชั้น 33  

  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรุงเทพมหานคร 10110  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2264-0777 

หมายเลขโทรสาร : 02264-0789-90 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ให้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2. สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชีของกองทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี 

(2) จัดท า สอบทาน และ/หรือตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรฐานการจัดท าบัญชีที่ใช้บังคับ และ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการสอบบัญชี 

7.8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลจากผู้จองซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนได้เพียงเท่าที่บริษัทจัดการได้จัดให้มีการก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนเท่านั้น  นอกจากนี้ เมื่อมีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเสร็จส้ินแล้ว บริษัทจัดการสามารถ
หักเงินของกองทุนเพื่อน าไปช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการบริหาร
จัดการกองทุนตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนได้ 

7.8.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (หากมี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด  

3. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด  

4. อื่นๆ 

(ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนายทะเบียนตามอัตราที่
บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด 
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(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจัดการหรือนายทะเบียนด าเนินการ
ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ท านองเดียวกัน 

7.8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการ จะไม่ต่ ากว่า 10,000,000 บาทต่อปี 

2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10  ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ จะไม่ต่ ากว่า 350,000 บาทต่อเดือน 

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งข้างต้น จะไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานธุรกรรม
ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ (“Transaction Fees”) ในอัตรา 350 บาทต่อรายการ 

ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ออกไป
ตามที่จ าเป็นและสมเหตุสมผลอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
อาทิค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษารวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ค่าที่ปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอัน เนื่องจากหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน และสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแล

ผลประโยชน์หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. เห็นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์เป็นต้น ทั้งนี้ ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 323 

 

 

 

4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ 

และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศและการจัดจ าหน่าย 

ในการเสนอขายครั้งแรกรวมกันแล้วในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.15 ของมูลค่าการเสนอขาย
คร้ังแรก (โดยไม่รวมส่วนที่จัดสรรให้แก่ ผู้สนับสนุน )โดยบริษัทจัดการจะช าระ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอัน
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนในประเทศและผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
กฎหมายของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้
ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศเกี่ยวกับการเสนอขายคร้ังแรกและการจัดตั้ง
กองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการน าเสนอ
ข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าจัดท า พิมพ์ และจัดส่งเอกสาร ค่าสถานที่ 
ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายด าเนินการเพื่อสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหน่วย
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดจ าหน่ายและจองซื้อหน่วยลงทุน เป็นต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก 

ตามจ านวนที่บริษัทเซ็ทเทรดดอทคอมก าหนดโดยบริษัทจัดการจะช าระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติหน้าที่จัดสรรหน่วยลงทุน 

6. ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ในการเสนอขายครั้งแรกในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่จัดจ าหน่ายโดยบริษัท
จัดการจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละ
ราย เช่น ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการน าเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนในประเทศและการแจกจ่าย
และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับกองทุนและเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ง
รวมถึงค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอนเงินซึ่ง ผู้สนับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละรายจะคิดเป็นอัตรา 35 บาทต่อหนึ่งรายการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (Baht Net) จากผู้ดูแลทรัพย์สิน (custodian)มายัง
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

7. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับกองทุนค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับการจัดตั้งและบริหาร
จัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาส าหรับการซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนเช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ภาษี ค่า
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ทนายความ เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าพิมพ์หรือท า
ส าเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น 

8. คา่ธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  

ตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะช าระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารเช่น 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารรวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว
เป็นต้น  

9. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการโฆษณาและการตลาด 

ในการเสนอขายครั้งแรกในอตัราไม่เกิน 100 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่) 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

- ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนเงินเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนแต่
ละครั้ง 

- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปีบัญชี 

10. ค่าตอบแทนพิเศษ 

ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบีทีเอสซีจะจ่ายเป็นรายปี โดยมีอัตราดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 
125 ของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีส าหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 10 ของจ านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิใน
ส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125  

(2) ในกรณีที่รายได้ค่าโดยสารสุทธิส าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 125 ขึ้นไปของ
เป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ าปีส าหรับปีนั้น บีทีเอสซีจะได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 15 ของจ านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วน
ที่เกินกว่าร้อยละ 125 

11. ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้บริษัท
จัดการจัดตั้งกองทุนตามจ านวนท่ีกฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 
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(2) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

12. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (หรือการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม) 
ต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตามจ านวนที่กฎหมายหลักทรัพย์ก าหนด 

13. ค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว กองทุนจะช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.05 
ของเงินทุนจดทะเบียน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ
อัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ภายในปี 2556 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 100,000 บาท และใน
กรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี 
2557 และ 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ 

(2) ค่าธรรมเนียมรายปี 

กองทุนต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีดังต่อไปนี้ 

(ก) ร้อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

(ข) ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาทแต่
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

(ค) ร้อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

(ง) ร้อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

(จ) ร้อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียนในส่วนที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท 

หรืออัตราอื่นๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศก าหนดเป็นครั้งคราว 
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ทั้งนี้  อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่า  50 ,000 บาท และอัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 
2556 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 100,000 บาทต่อปีส าหรับแต่ละช่วง 3 ปีแรก
นับแต่วันที่หน่วยลงทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่
หนว่ยลงทุนของกองทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี  2557 
และปี 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติส าหรับช่วง 3 ปี
แรกนับแต่วันท่ีหน่วยลงทุนเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

14. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน 

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งตรวจระบบงาน ตรวจ
รายรับรายจ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของกองทุน เช่น ค่าที่
ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ 
เป็นต้น 

(2) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหา ได้มา จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ 
ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ ของกองทุน เช่น ค่านายหน้าในการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิ 
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็นต้น 

(3) ภาษีหรือค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อ
ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์ และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมี
การขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น 

(4) ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าและ/หรือสอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สิน 

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซ่อมแซม ดูแล บ ารุงรักษา ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ทรัพย์สิน ค่าก่อสร้างเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการประกันวินาศภัย เป็นต้น 

(7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กฎหมายก าหนด
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ (ถ้ามี) 
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(8) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินการตามกฎหมายเพื่อ
การรับช าระหนี้ใดๆ หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีในศาล เพื่อรักษา
สิทธิของผู้ถือหน่วยโดยผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ 

(9) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินในกรณีมี
การลดทุน และ/หรือจ่ายปันผล เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น 

(10) ค่าจัดท า จัดพิมพ์ ใบค าขอเปิดบัญชี ใบจองซื้อหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(11) ค่าจัดท าและจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน รายงานผู้ถือหน่วยลงทุน รายงาน
ประจ าปี ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงาน
ต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ประกาศการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงิน
ปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และ /หรือจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ /หรือ
เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น 

(14) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนส าหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคล
ของบริษัทจัดการเอง หรือคณะกรรมการอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม 
เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง ในจ านวนไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี 

(15) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน และ/หรือลดทุน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียน เช่น การปิดสมุด
ทะเบียน ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(16) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของ กลต. ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น 

(17) ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน และค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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(18) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการบริหารทรัพย์สินของ
กองทุนและบริษัทจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการ
ยึดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้
บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รับค าส่ังจาก
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาล 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ค่าจด
จ านอง ค่าปลดจ านอง ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญา 
เป็นต้น 

(19) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุนหรือเปล่ียนแปลงบริษัท
จัดการ 

(20) รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรม 

(21) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานของกองทุน 

อัตราค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.2 เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื่นใดท านองเดียวกัน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน หากเป็นค่าใช้จ่ายที่มีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกัน จะถือเป็นภาระของกองทุน 

บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 7.8.2 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ทุกเดือน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สิน 
หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าเงินลงทุนสะสมของกองทุนแล้วแต่กรณี ณ วันสุดท้ายของเดือน
เป็นฐานในการค านวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็นรายเดือน  

ทั้งนี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  

7.8.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

1. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายใต้อัตราที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อัตราที่ระบุไวใ้นหวัขอ้ 
7.8.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้างต้นโดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่มหรือลด หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของ
บริษัทจัดการ 
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2. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่ม/ลดอัตราค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 7.8.1 
และข้อ 7.8.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว 

(ก) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 
และ 

(ข) ติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน 

(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

 บริษัทจัดการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกิน
กึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(3) กรณีทีบ่ริษัทจัดการจะเปล่ียนแปลงลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

 บริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหนว่ยลงทนุ
(ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่าย 
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7.9 มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจัดท ารายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 
(“รายงานประเมินค่า”) 

(2) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่าง
น้อยหนึ่งราย ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่ 50
ล้านบาทขึ้นไป 

(3) กรณีการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 5.1) ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อยสองราย 

(4) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ (ตามข้อ (จ) ของนิยามค าว่า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระ ซึ่ง
จะต้องท าการประเมินค่าหุ้นหรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าว เพิ่มเติมไปจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและการด าเนินงานทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(5) ผู้ประเมินค่าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมิน  
ค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  

(6) ผู้ประเมินค่าต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ โดย
พิจารณาถึงข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเป็นฉบับร่างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์หรือ
ฉบับลงนามที่ได้เปิดเผยไว้ในโครงการจัดการกองทุน) 

(7) การประเมินค่าต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นเวลา
ไม่เกินหน่ึงปี 

(8) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระท าโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกัน
เกินสองครั้งมิได้ 

(9) การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนจะกระท าทุกสามปีนับแต่วันที่มีการ
ประเมินค่าครั้งล่าสุด หรือเมื่อปรากฏแก่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีของ
กองทุนเห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญ  



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 331 

 

 

 

7.10 การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน 

7.10.1 การค านวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าของหน่วยลงทุน 

ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิบริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดส าหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ส่วนในกรณีการ
ลงทุนในทรัพย์สินรองบริษัทจัดการจะใช้ราคาอื่นที่ก าหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน 
(Association of Investment Management Companies - AIMC) ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิในส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนเข้าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าว) 

การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าของหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

(ข) ค านวณมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมส่ี
ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ห้าทิ้ง ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณ
ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของ
หน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่ กลต.ส านักงาน
คณะกรรมการกลต.คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  

ทั้งนี้ การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ประกาศเป็นการค านวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้ง
ล่าสุดเป็นฐานในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อ
ขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว 

7.10.2 การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าของหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วย
ลงทุน เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้ดังกล่าวต้องมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองว่าการค านวณดังกล่าวได้กระท าตามกฎหมายหลักทรัพย์ 
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บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมี
การเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุน 

7.11 ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 

บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งงบการเงนิ (ทัง้
รายไตรมาสและรายปี) รายงานประจ าปี เหตุการณ์ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน ฐานะทาง
การเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ก าหนด  

7.11.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

เหตุการณ์ส าคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายคร้ัง
แรก ให้บริษัทจัดการรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึงการยุติการขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น กรุณาพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวข้อ 7.16.1 เรื่อง “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ” 

(2) ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วย
ลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน”  

(3) เมื่อสิน้สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอันท าให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนของ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ส้ินสุดลงและไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการ
จะต้องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 

(4) เมื่อเกิดกรณีที่อาจท าให้ต้องเลิกกองทุน  ให้บริษัทจัดการรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. และผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่กองทุนมีหน่วย
ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ด้วย 

(5) ใหบ้ริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต.และในกรณี
ที่กองทุนมีหน่วยลงทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ต่อตลาด
หลักทรัพย์ด้วยโดยไม่ชักช้า เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนทีก่องทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส าคัญ 
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กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 7.7.2 
“บริษัทจัดการ – 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” 

7.11.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดส าหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน 

เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริษัทจัดการจะต้อง
รายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที่
เกี่ยวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจุบัน เรื่องที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น 

(1) วันก าหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้แจ้งก าหนดวันสุดท้ายของ
การรับหนังสือแจ้งมติด้วย 

(2) บริษัทจัดการมีมติก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 

(4) กองทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน 

(5) การด าเนินการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนใน
สาระส าคัญ 

(6) การท าธุรกรรมจัดหาเงินทุนหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

(7) การเกิดเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการ
ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมเหตุผล 

(8) การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน 

(9) การประกาศเลิกกองทุน 

(10) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

(11) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับกองทุน 
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(12) การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามประกาศ กลต. 

(13) มีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ กลต. 

(14) การผิดนัดช าระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนที่
ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว 

(15) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญ การพัฒนาที่ส าคัญ
เกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่ส าคัญเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(16) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อพิพาทท่ีส าคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกองทุน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุน 

(17) กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 

(18) กองทุนมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

(19) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการและมีการช าระบัญชี 

(20) การประเมินราคาทรัพย์ สินที่ส าคัญของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องโดย 
ผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป  

(21) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจ
ลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทุน 

(22) การเปล่ียนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(23) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวม
ของกองทุน รายงานประจ าปีของกองทุน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. 
ประกาศก าหนดทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในก าหนดเวลา
ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.11.3 “งบการเงิน” หรือ 7.11.4 “รายงานประจ าปี” หรือ 7.11.5 “การ
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ตามแต่กรณี 

(24) รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนตามแบบทีต่ลาดหลักทรัพย์ ก าหนด 

(25) ข้อมูลอ่ืนใดตามที่ กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด 
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7.11.3 งบการเงิน 

บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. และในกรณีที่กองทุน
มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย 

(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ท้ังนี้ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส และ  

(ข) งบการเงินประจ างวดการบัญชีที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้  
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้น าส่งงบการเงินประจ างวดการบัญชีของกองทุนตามข้อ (ข) ให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ถือว่า
บริษัทจัดการได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ส่ีตามข้อ (ก) ต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. แล้ว 

งบการเงินจะต้องจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดส าหรับการท าธุรกรรมในแต่
ละลักษณะ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมาตรฐานการบัญชีให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรม
หรือวิธีการต้นทุนบริษัทจัดการต้องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น 

7.11.4 รายงานประจ าปี 

ให้บริษัทจัดการจัดท าและส่งรายงานประจ าปีของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการกลต. และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ใหต้ลาดหลักทรัพย์ด้วย ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน 

หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนไว้ในรายงานประจ าปีของกองทุนที่จะ
จัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกลต. และ ตลาดหลักทรัพย์ 

7.11.5 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

บริษัทจัดการจะต้องเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็น
รายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันส้ินไตรมาส กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.10.1 
“การค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน” 

7.11.6 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทจัดการจะด าเนินการต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่ก าหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่ 
กลต. ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ
ก าหนด ออกค าส่ัง หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติไปตามการ
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แก้ไข เพิ่มเติม การประกาศก าหนด ค าส่ัง หรือค าอนุญาตนั้นโดยถือว่าได้รับอนุมัติจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 

7.12 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุน 

วันท่ีส้ินสุดรอบปีบัญชี คือ วันที่ 31 มีนาคม 

รอบปีบัญชีครั้งแรกได้แก่ระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน และส้ินสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2557 

7.13 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

7.13.1 สิทธิในการได้รับเงินปันผล  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจา่ยเงนิ
ปันผลมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

7.13.2 สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติ 

โดยปกติในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะต้องจัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาลงมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งต้องประกอบด้วยความเห็นของบริษัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องลงมติดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งลงมติในเรื่องดังกล่าว 

1. เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่องการด าเนินการต่อไปนี้ของ
กองทุน 

(1) การถอดถอนหรือแต่งตั้งบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามวิธีการ
ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.7.2 “บริษัทจัดการ – 3. เงื่อนไขในการเปล่ียนตัวบริษัท
จัดการ” และหัวข้อ 7.7.3 “ผู้ดูแลผลประโยชน์ – 2. เงื่อนไขในการเปล่ียนผู้ดูแล
ผลประโยชน”์ 

(2) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีการได้มา
เพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อตกลงหรือ
สัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล และกิจการของงรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึง
หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้
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อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน หรือในกรณีการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาทแต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการ
ลงทุนภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – 
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” และ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
กองทุน” 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการก าหนดไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการจัดการกองทุนแล้วว่าการ
ได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดไมต่อ้ง
ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้บริษัท
จัดการมีอ านาจปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้นั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวรวมถึงการได้มาซึ่งหุ้น
ของบีทีเอสซีโดยกองทุนในกรณีที่กองทุนใช้สิทธิบังคับจ าน าหุ้นตามสัญญา
จ าน าหุ้นหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น และการท่ีกองทุนโอนหุ้นบี
ทีเอสซีกลับคืนให้แก่ผู้สนับสนุนหรือบุคคลใดที่ผู้สนับสนุนจะก าหนด ภายหลัง
จากวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานหรือก่อนหน้า (หากมี)ซึ่งกองทุนสามารถ
ด าเนินการโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
ครั้งแรก” หัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
เพิ่มเติม” และหัวข้อ 2.2.6 “การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน”  

(3) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลภายนอกด าเนินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 
30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาซึ่งได้
ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน หรือ เป็นการเข้าท า 
แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือ
ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว กรุณา
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” 

(4) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  หรือการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิก
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาที่มอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
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มาด าเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินหรือสัญญา 
(แล้วแต่กรณี) ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการท าธุรกรรมดังกล่าว หรือ ณ เวลาที่มี
การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่า ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 5.3 “การด าเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน” 

(5) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค า
จ ากัดความวรรค (จ) ของค าว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ท าธุรกรรม
ตามข้อ (6) ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 5.3 “การ
ด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ตาม
วิธีการท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.14 “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” 

(7) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.5  
“การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” 

(8) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.6  
“การลดเงินทุนจดทะเบียน” 

(9) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่นตามที่ กลต. หรือ ส านักงานคณะกรรมการ กลต.

ประกาศก าหนด 

(10) การเลิกกองทุน ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.16 “การเลิกกองทุน การคืนเงิน 
และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

(11) การเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือกองทุนที่ก าหนดไว้
ในหัวข้อ 7.8.3 ข้อ 2 “การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

(10) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในเรื่องที่
กระทบต่อสิทธิของ ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึงการแก้ไข
ข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้อง
ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน และ 

(13) การจ่ายค่าใช้จ่าย O&Mส าหรับการซื้อรถไฟฟ้าโดยบีทีเอสซีเฉพาะในกรณีที่
ค่าใช้จ่าย O&Mในการซื้อขบวนรถไฟฟ้าจริงสูงกว่า 900 ล้านบาท ตามที่ก าหนดไว้
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ในหัวข้อ 2.3.1 “การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก – (2) การลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น” ซึ่งคิดเป็นมูลค่าตั้งแต่ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการซื้อรถไฟฟ้าโดย 
บีทีเอสซี แต่ทั้งนี้ การจ่ายหรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายO&M

อื่นๆ ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์  

ทั้งนี้ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินใดๆ หรือการเข้าท าสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย O&M โดยบุคคลใดที่ไม่ใช่กองทุน ไม่ถือว่าเป็นการได้มาหรือจ าหน่าย
ไป หรือการเข้าท าสัญญาโดยกองทุน ดังนั้นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการ
เข้าท าสัญญาดังกล่าว กองทุนไม่จ าต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิของกองทุนในเร่ืองสงวนไว้หรือเรื่องอื่นๆ ที่กองทุน
มีสิทธิภายใต้เอกสารธุรกรรม 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 

บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันที่มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนหากบริษัทจัดการไม่เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าชื่อ
กันท าหนังสือขอภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
อาจเรียกประชุมเองก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

3. การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนการลงทุน  บริษัทจัดการจะต้องแจ้ง
วันปิดสมุดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 14 วัน 
(หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนก าหนด) ก่อนวันปิด
สมุดทะเบียนนั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ บริษัท
จัดการจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียน
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก าหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
นายทะเบียนก าหนด) ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนตามที่เคยแจ้งไว้นั้น 

บริษัทจัดการจะต้องจัดส่งหนังสือขอมติ หรือหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน  

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ดังนั้นการจ่ายหรือการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว และสิทธิในการได้รับหรือข้อจ ากัดสิทธิใดๆ ของ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่าเป็น
การท่ีบริษัทจัดการกระท าไปโดยชอบ 

3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ 

ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
สิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ
จัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท าตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 
7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” 

3.2 การขอมติโดยเรียกประชุม 

(1) องค์ประชุม 

(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน องค์ประชุม
ต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมี
หน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่
ก าหนดไว้ในข้อ (ข) ท้ายนี้ 

(ข) องค์ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้น ามาใช้บังคับกับ
การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไข
วิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระท าตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.14.1 
“วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” 
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(2) สิทธิออกเสียง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่จะลงมติใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องที่จะลงมตินั้น 

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.7 “ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน” จะต้อง
งดออกเสียงส าหรับหน่วยลงทุนส่วนท่ีถือเกินอัตรานั้น 

(3) ข้อก าหนดในการออกเสียง 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่
ตนถือ 

(ข) เว้นแต่กรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ (ค) และข้อ (ง) ท้ายนี้ มติของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กว่ากึ่งหนึ่ง (เกินกว่าร้อยละ 50) ของจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือตาม
จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในส่ี (ร้อยละ 75 
หรือมากกว่า) ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้าน
บาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ดังกล่าว ตามหัวข้อ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – 
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ)  ของค าว่ า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด าเนินการ
ดังกล่าว 

(2) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มอบหมายให้
บุคคลภายนอกด าเนินงานกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่



ส่วนที่ 1 ส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ กองทุนรวมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท 

 

 
 ส่วนที่ 1 หน้าที่ 342 

 

 

 

ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ 
เวลาที่มีการเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ตามหัวข้อ 3.8.3 “สัญญากับบุคคลภายนอก” หรือการ
ตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่
กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค (จ) ของค า
ว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด าเนินการ
ดังกล่าว 

(3) การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ )  ของค าว่ า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” เข้าท าธุรกรรม
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหัวข้อ 5.3  “การ
ด าเนินการท่ีต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(4) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการใน
หัวข้อ 7.5 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ)  ของค าว่ า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด าเนินการ
ดังกล่าว 

(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการใน
หัวข้อ 7.6 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง 
ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทท่ีกองทุนเป็น
ผู้ถือหุ้นตามค าจ ากัดความวรรค  (จ)  ของค าว่ า 
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ด าเนินการ
ดังกล่าว 

(6) การควบหรือรวมกับกองทุนอื่น 

(ง) มติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในหัวข้อ 
7.14.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” 
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4. ผลผูกพัน 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามมตินั้น เนื่องจากบริษัท
จัดการมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ โครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

ผลผูกพันของมติของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการด้วย 

7.13.3 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการจัดการ
กองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. เห็นชอบเป็น 
ผู้ช าระบัญชี เพื่อท าการจ าหน่ายทรัพย์สินและช าระหนี้ของกองทุน และจ าหน่ายเงิน และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

7.13.4 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามและไม่ขัดต่อเงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

7.13.5 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  

1. สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนก าหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะจ าน าหน่วยลงทุนจะต้องน าใบหน่วยลงทุนมาแสดง และยื่น
ค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ าน าที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน 
ส าหรับการด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนที่จะใช้ในการจ าน า 

นายทะเบียนอาจระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนไว้จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนการจ าน าแล้ว 

2. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 
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7.14 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

7.14.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือแก้ไขวิธีการจัดการ สามารถกระท าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) โดยมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีเช่นน้ีให้บริษัทจัดการแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้มีมติให้แก้ไข 

(2) บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
โดยชัดเจน  

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ 

(ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง หรือ 

(3) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 
หรือวิธีจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย
หน่ึงฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือวันที่
ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือวันที่ถือว่าได้รับมติ แล้วแต่กรณี 

7.14.2 การได้รับความเห็นชอบในกรณีอื่น 

หากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน  หรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะกระทบต่อสิทธิและ
ภาระหน้าที่ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน นาย

ทะเบียน ผู้ประเมินค่า และที่ปรึกษาใดๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.7 “การแต่งตั้ง สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน” หรือกระทบต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” การแก้ไขในกรณี
ดังกล่าว นอกจากจะต้องได้รับมติของ ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องกระท าโดยได้รับความเห็นชอบ
หรือค ายินยอมจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ด้วย แต่ทั้งนี้มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรือผลประโยชน์ของ
กองทุน 
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7.14.3 สิทธิออกเสียงยับยั้งของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการมีสิทธิและสงวนสิทธิท่ีใช้สิทธิออกเสียงยับยั้งในการออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในที่ประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ประกาศ กฎ จรรยาบรรณ โครงการจัดการกองทุน หรือที่อาจท าให้เกิด
ความเสียหายหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน หรือที่กระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาของกองทุน 

7.15 ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

ผู้ลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

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

โทรศัพท์ 0-2674-6488 

โทรสาร 0-2679-5996 

 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ที่อยู่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0-2263-6000 

โทรสาร  0-2256-7755 

หรือ www.sec.or.th 

7.16 การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

7.16.1 การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายคร้ังแรก
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังนี้ 

(1) ยุติการขายหน่วยลงทุน 

(2) รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น 

http://www.sec.or.th/
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(3) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้หนว่ยลงทนุ
ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนส้ินสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
คืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่
บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่
วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนจะส้ินสุดลงในวันที่บริษัทจัดการรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ

กลต. ทราบ 

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน และการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
ในหัวข้อ 7.4.2 “การเสนอขายหน่วยลงทุน – 9. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”  

7.16.2 การคืนเงินค่าจองซื้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลัง
เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้ได้ กรุณาศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้อ 7.5 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน” 

7.16.3 การสิ้นสุดการอนุมัติของส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้จัดตั้งกองทุน 

ก่อนการวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติของ
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ให้จัดตั้งกองทุนเป็นอันส้ินสุดลง 

(1) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย   

(2) มีการฝ่าผืนอัตราการถือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.4.8 “ผลของกรณีอัตราการถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด - 2. อัตราการถือหน่วยลงทุน” ข้างต้น 

(3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการค านวณมูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
หรือ 

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่า
ไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก 

ในกรณีดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงาน
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คณะกรรมการ กลต. ทราบถึงกรณีดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้
เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน 

7.16.4 กรณีเลิกกองทุน 

หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการ
จะด าเนินการเลิกกองทุน 

(1) เมื่อจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก 
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

(2) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการน า
เงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนท าให้กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ ากว่า 2,000 
ล้านบาทเมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 

(3) เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่
สามารถด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันท่ีจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(4) เมื่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. มีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน 

(5) เมื่อครบก าหนดอายุของกองทุน (หากมี) 

(6) เกิดเหตุการณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ กลต.ตลาด
หลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วันท าการ 

(7) กองทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยบริษัทจัดการ 

(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุน 

(9) เมื่อส านักงานคณะกรรมการกลต. มีค าส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พรบ. 
หลักทรัพย์ 
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7.16.5 อ านาจของส านักงานคณะกรรมการ กลต. ในการเลิกกองทุน 

ส านักงานคณะกรรมการ กลต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งหรือจัดการกองทุนได้ หาก
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. เห็นว่ามีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ทน. 1/2554 

เมื่อ กลต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน จะต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ใน
หัวข้อ 7.16.1 “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ” ข้างต้น หากการเพิกถอนการจัดการกองทุน
เกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการช าระบัญชีของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ 7.16.6 “การช าระบัญชีกองทุน”  

7.16.6 การช าระบัญชีกองทุน 

เมื่อมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการหรือผู้ช าระบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการอาจท าหน้าที่ช าระบัญชีของกองทุนนั้นได้ หรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นตามที่ 
ส านักงานคณะกรรมการ กลต. ก าหนดเป็นผู้ช าระบัญชีของกองทุนก็ได้ 

(2) เมื่อแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
กองทุน รวมทั้งด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ของกองทุนนั้นให้แก่ผู้ช าระบัญชีภายใน 5 วันท าการนับแต่วันเลิกกองทุน 

(3) บริษัทจัดการจะส่งมอบงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ที่ผ่านการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีและรับรองโดยบริษัทจัดการเองให้แก่ผู้ช าระบัญชีภายใน 
15 วันท าการนับแต่วันเลิกกองทุน 

(4) ผู้ช าระบัญชีจะจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กองทุนจะ
ได้รับเป็นส าคัญ ช าระหนี้ของกองทุน เก็บรวบรวม และแบ่งเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามที่บริษัทจัดการก าหนดตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนด าเนินการอย่างอื่นเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระ
บัญชีเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ 

(5) เมื่อช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชียื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานผลการช าระบัญชีต่อส านักงานคณะกรรมการ กลต. 

7.16.7 การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี้ 
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(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อก าหนดการรับหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.3.2 (1) ถึง (5) “ข้อก าหนดการจดทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” 

(2) เมื่อครบก าหนดอายุของกองทุน หรือเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

(3) บริษัทจัดการด าเนินการหรือกระท าการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิ
ประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ 
ตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้ถือปฏิบัติ 

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนที่ยื่นต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน 

ที่เป็นสาระส าคัญ 

(ค) ด าเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน 

(4) เมื่อปรากฏกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ กลต. อาจเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุน 
หรือ 

(5) บริษัทจัดการร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

8. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุน 

8.1 บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าส่ังดังกล่าว  หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่า
บริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนแล้ว 

8.2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
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8.3 การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการ
กองทุน ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

9. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูล 

ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ ได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

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

โทรศัพท์  0-2674-6488  

โทรสาร 0-2679-5996  

10. อื่นๆ 

10.1 สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจรถไฟฟ้าบีทีเอส 

1. ภำพรวม 

บีทีเอสซีอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบจ านวนหลายฉบับ ซึ่งรวมไปถึงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
ทั่วไป และกฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และรวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โรงงาน นอกจากนี้ เนื่องจากการประกอบกิจการรถไฟฟ้าบีทีเอส บีทีเอสซีถือเป็น “ผู้ให้บริการ” ตาม
ความหมายแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 บีทีเอสซีจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และรวมไปถึง
กฎเกณฑ์ก ากับดูแล กฎ ค าส่ัง และประกาศต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว 

2. กทม. 

กทม. เป็นองค์กรที่มีอ านาจปกครองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดย กทม. มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
ความสงบเรียบร้อย การวางผังเมือง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน ทางน้ าและระบบระบายน้ า 
ให้บริการคมนาคมขนส่ง  บริหารการจราจร บริการสวัสดิการสังคม และบริการอื่นๆ ใน
กรุงเทพมหานคร  หัวหน้าฝ่ายบริหารของ กทม. คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้ง
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และมีวาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะได้รับความช่วยเหลือจากรองผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีวาระด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี นอกจากนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะได้รับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนรักษา
ผลประโยชน์ของชาวกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ปัจจุบัน กทม. ประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับส านักจ านวน 19 ส านัก และส านักงานเขต
จ านวน 50 ส านักงานเขต 

รายได้ของ กทม. มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ รายได้ประจ าและรายได้พิเศษ รายได้ประจ ามาจากภาษี
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าบริการและค่าเช่าทรัพย์สินของ กทม. 
รายได้พิเศษมาเงินอุดหนุนของรัฐบาลส าหรับโครงการต่างๆ ตามที่รัฐบาลก าหนด 

ภายใต้สัญญาสัมปทาน  กทม. มีหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของบีทีเอสซี เพื่อให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน นอกจากนี้ กทม. มีหน้าที่ในการอนุมัติแบบการก่อสร้างระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งรวมไปถึงสะพานเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับอาคาร
ใกล้เคียง 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม”) โครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จะต้อง
ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง  อย่างไรก็ดี 
พ.ร.บ.ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมได้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับจากวันที่ 4 เมษายน 2535 ซึ่งเป็น
เวลาหลังจากที่ได้ลงนามสัญญาสัมปทานและคณะรัฐมนตรีอนุมัติการให้สัมปทานดังกล่าวแล้ว 
ดังนั้น บีทีเอสซีจึงไม่จ าต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติในการด าเนิน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมจะมีผล
บังคับใช้กับส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก รวมไปถึง โครงการ
ตามที่ระบุในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาสัมปทานจ านวน 2 ฉบับ 

4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. 
ร่วมการงาน”) ให้อ านาจ สศช. ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคม แต่เนื่องจากสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับการอนุมัติก่อน พ.ร.บ. ร่วมการงานมี
ผลใช้บังคับ บีทีเอสซีจึงไม่จ าเป็นได้รับการอนุมัติจาก สศช. ในการด าเนินการระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก อย่างไรก็ดี กทม. อาจจ าต้องได้รับอนุมัติจาก สศช. ในการสร้างส่วนต่อ
ขยายของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนต่อขยายนั้น
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������������������� O&M 

��������	 
���������������������� O&M �	�����������	����������������������������������������!����������� 
"����#$% �#&	����������#����� 
� �������� O&M ������'(����!)������*��+ �	�#�������������� “�������� O&M” ����	�

����������!���������
���������� 

1 	������������� (Cost of Farebox) 

� #���#*���,-�������&������ (Employee Salaries and Wages) 

� �����$�-"�)�0���&������ (Employee Benefits)  

� ����2�$�-�������� (Social Security Fund) 

� ����2�������#,	 
��)	& (Provident Fund) 

� ����2�#������� (Workmen Compensation Fund) 

� #���)#)� (Severance Pay) 

� #���#�3	�4���2 (Retirement Benefit) 

� ������3�&��5�, �,-��������2���&����#��������� (Medical Expenses and Pre-

employment Medical Check-up) 

� ���!)������*��+ �	�#�	�����5&������#)�� ���7( ��5���,-������ (Training and Seminar) 

#��*����55&������ (Uniform) �,-�������&������ (Recruitment) #$% ���� 

� ���!)������	�#�	�����5��8�"���� (Ticket Expenses) 

� ��������49$"�� (Utilities Expenses) 

� �::� � (Electricity) 

� �� 
�$�-$� (Water) 

� ���#)�� (Rental) #)�� ���#)���	�������5�����;���5���2��,-��������������!�<������������� (Land 

Rental for Depot and BTSC Office) #$% ���� 

� #5	 
�$�-�������	�#�	�����5���$=�5������#���' (Operational Insurance Program) 

� #5	 
�$�-�������	�#�	�����5��#�%5���"���� (Insurance for Cash Handling)  

� ���!)��������;����;��,-5���2����3� (Maintenance Expenses) 

� ��<<�;���5���2���5;	#���0 (Maintenance Agreement with Siemens) 

� ��<<���5�9� !��5�����;���5���2��������*��+ (Contracts with Other Services Providers) 
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� �-��,� (Spare Parts) 

� ���!)�����������5���;���5���2��	���#������#�� (In-house Maintenance Expenses) 

� �5���'�::� � (Rolling Stocks) 

� �-55�::� ��,-�-55#��*����, (Electrical and Mechanical System) 

� �-55����2�*����� (Radio) 

� �-55��#�%5���"�������"����� (Automatic Fare Collection System) 

� �-55��4�����<<�4 (Signalling System) 

� �-55���"��� (Civil Works) 

� ���#$,	��������,-$��5$�2����&�0��� (Asset Replacement) 

� �������#�	��������5���"����  (Card Issuing Fees) 

� ���!)������*��+ ���#�*�����������#�������-55�'�::� ��������,)���2�#�&����,�� #)�� ���������

#��� � (Cash Transportation Expense) ���5���2��4?0#���� (Money Packing Expense)

��3	�9,���#&��� (VAT) �,-��3	@2,���� (Custom Duty) #$% ���� 

2 �������������!�� (Selling Expenses) 

� ������#���������� (Promotion Expenses) 

� ���"G34��,-$�-)����&���0 (Public Relation and Advertising Expenses) 

� ���!)�����!��������*��+#)�� ���������� (Commission Expenses) #$% ���� 

3 ��������������"���
���� (Administrative Expenses) 

� #���#*���,-�������&������ (Employee Salary and Wages) 

� �����5���������� �,-���!)������*��+ �	�#�	�����5������� (Directors Fee and Directors Related 

Expenses) 

� �����$�-"�)�0���&������ (Employee Benefits) 

� ����2�$�-�������� (Social Security Fund) 

� ����2�������#,	 
��)	& (Provident Fund) 

� ����2�#������� (Workmen Compensation Fund) 

� #���)#)� (Severance Pay) 

� #���#�3	�4���2 (Retirement Benefit) 
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� ������3�&��5�, �,-��������2���&����#��������� (Medical Expenses and Pre-

employment Medical Check-up) 

� ��������2���&$�-���$	  (Annual Medical Check-up) 

� ���!)������*��+ �	�#�	�����5&������#)�� ���7( ��5���,-������ (Training and Seminar) 

#��*����55&������ (Uniform) �,-�������&������ (Recruitment) #$% ���� 

� ���#����� (Travelling Expenses) 

� ��������49$"�� (Utilities Expenses) 

� �::� � (Electricity) 

� �� 
�$�-$� (Water) 

� ���5��������3�����$,����  (Security Services) 

� ���5�������������-�� (Cleaning Services) 

� ���!)������������*����� (Communication Expenses) #)�� ���"��@�&�0 (Telephone) ���#)���9����

���#���0#�%� (Internet) ������#����� (Courier) �,-�$�34	�0���� (Postage) #$% ���� 

� ���#)�� (Rental) #)�� ���#)���2$��40����������,-���&���- (Rental of Office Equipments and 

Vehicles) #$% ���� 

� ���#5	 
�$�-��� (Insurance Premium) 

� #5	 
�$�-���)	��� (Group Life Insurance) 

� #5	 
�$�-����2���& (Health Insurance) 

� #5	 
�$�-���������&�0��� (Properties Insurance) 

� ���!)�����!����;* 
� �,-���;����;��,-5���2����3� (Acquisition and Maintenance Expenses) 

� ���������#��*������������������ �,-�2$��40��������� (Building, Office Furniture and 

Office Equipments) 

� ���&���-���5��3�� (Company’s Vehicles) 

� ���!)�����������5����� �,-������������5��)�5�������� (Charitable Donations and 

Corporate Social Responsibility) 

� ���#��*���#�	���,-#��*���!)���������� (Stationeries and Office Supplies) 

� ��������������5"$��������&��#���0 (Software License and Royalty Fee) 

� �������#�	����)�)	& (Professional Services) 

� �����55�<)	 (Auditing Fee) 
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� �������#�	���	�$�(�3�����X�����,-���!)���������X���� (Legal Counsel and Legal 

Expenses) 

� �������#�	���	�$�(�3��,-��)�)	&�*��+ (Other Professional and Consultancy Expenses) 

� ���!)����������������+ ������������ (Corporate Activities Expenses)  

� ��3	 (Taxes) #)�� ��������$0  (Stamp Duty) ��3	�9,���#&��� (VAT) �,-��3	@2,���� (Custom 

Duty) #$% ���� (�����������3	#���������52��, (Corporate Income Tax)) 

� ���!)�����!����5���������� �*��+ #)�� ���#,	 
����5��� (Entertainment) �������#�	�������� (Bank 

Charges) ����� 
���� (Petrol) �������������,-#��*���*�� (Refreshment) �,-����2����#�����,-

&�Y���24��&)	�����&���� (Empowerment of Persons with Disabilities Fund) #$% ���� 
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���������#�$�%��%'*����	����%!���������+�,,� ����"*
�  
�
��-�������.
� ��%���
� /�04�4��
* (#�$��5���) �-��
� 

#�������-�,������ #$% �������*�� ����9,����+ �	�$���=!����������������� 2 #$% �����9,�	�!��"�5��3�� �#������ ��Z&

#&�;�,  )$�-#�@���  (�����  "�#[&�-��������� $�-��4���������,-$�-��4������!)�����;(��!)� !����$�-#������

����	�$���=!����������,��� '9���#��	��"�52��,�*������	��-52��� !��������� 
� �� 
��	 
 ������ ���.
��
���� 
�'��'/*�*#�$����6 ��������� �'���
����� �9�;* 
�"���*����#5* 
�����!�����$�-#�@ ��*��9���������������,�����&�0!�

$�-#�@ �����5���'(�����'9������������9,!�������� 2 ��*�����9,�	�!)�!����$�-#���������,��� �������	 
 ����9,

���,����������5���������5�����#$% �����-"������� ���.
��
���� �'��'/*�*#�$����6  ��������� �'���
����� �9�

;* 
�"���*����#5* 
�����!�����$�-#�@ ��*��9���������������,�����&�0!�$�-#�@ 

���$�-#����������	�$���=!������� �,-����9,�	�!)�!����$�-#���������,�����9�5�������2��\�����#@�3\����,-���

���2��\���*��+ �,-$�-��4�������+ ;(���������5���&��9��0������'9����� �� 
��	 
 "�,��34-������$�-��4����,�� �	

�������������#�*������$���������+ �	�!)� #$% �������2��\������	���#$,	����$,� ��*�#�����#��2���40#	����*��,��

#��2���40�	������������40��  ;(�����'(�����#�	����,-�������������;(��������!��������2��\���,-$�-��4������

��59�40 �,-���#$,	����$,��������� #@�3\��� �2���� �2�������� �,� �X���� ��\5�, �,-#��2���40��*�#�*�����

����X���� �,-�����-�����*��#��������-���"�52��,�*�� �� 
��	 
 ������2��\���	�#�	�����5#�*������,����� ����� 

#�	���������5��������!�!�#�*������#@�3\��� ��������������,�!������ �,-��������!������\5�,�,-���

�����!�����2����!������ #$% ���� ;(��#�*������,���#$% �#�*��������*�#$% ��$������	��-�����40'9����� ���� 
� �,���

��#�������	�������� �,-#��2���40!����������������������	��������<������$�-��4������,��� 

���� 
� ���#��2���,���������� ���,��2�������#)*��'*����������������� 2 "�$��@������&����4�����������
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���������������� ������ 2012/499T 

 

��
���
���!�������"�� ������ ��
����� #�$��%�� (������&��) '*���+ &+,�*�

�������
��
-��"��	�����
������&+,��� ������ �#��'��(���	!�
������ ���
�� (���!�) (�������
��) ������	
�3�����+*������������7&88:�������! ;��!,����<��� 2 !�� '��������!�=�!	+!�>>�

!�
����'��
	

���������	���
?���!�,��@=�A��������!"�
��B�������� ������!?���   

(������!'�&���8) ���'�%@=������!�� ��=���=���&+,'���
�3�����&+,'�����+*������	���'�7&88:�%C��'�

&
"��
7C����&+,'�����+*��������#���*��	������ <�@����&+,'�����?D�E� 

 

�7&88:�������!&+,������'�+��-";���������������7&8����+�� %C��
����
���

��=�!�=� 23.5 ��?��
�� ������+,��!��!	�	
��� ���
��� 17.0 ��?��
�� #��!��!��
 ���
��� 6.5 

��?��
�� ��=���-";'�����
@���<�@��!,���������!"�<������H �"���	���'#���"�����'��'"�����!*���> 

�B"� ����'�� ��B+*��� !��
!#���� !��
 #��!��� #�������!,�����������<�@�&����<
�B�� ���

�����������&����%���"���	B #��������;�,&����!���!��� ���+*������������7&88:�������! 

������+,���!,����<��� 2 !�� &+,#�" !��!	�	
��� #��!��!��
 

 

������ ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) &+,���!�>>�!�
����'��

��	���
<���� (��
.) �
@���+@��������� .�. 2534 �@���*�����"�!�,��#��+*��������#�"����I-,�+���



������������ 2012/499T  <�,� 2

Valuation / Transaction Consulting / Real Estate Advisory / Fixed Asset Management 

���������������!"�
��B�?+�����7&88:�����+�� ��J���������!�
���� 30 �K ���'�������� 5 

������
 .�. 2542 7C� ������ 4 ������
 .�. 2572 

 

��
���
��,�;'���������� ��=� ;��������
���"����=���=  ���� ��!%�;B,!*�<���

����������'��E������������!��;<,���������!'�&���8 '��������!�=�!	+!�>>�!�
���� ��=���=    

������!%�'������+*������	���'�7&88:����;�,!�>>�!�
���� #�"'�&+,������B+�B��"�;B,'"��;����

+*��������#��������<��'�+���#���"�;B,'"�������	�?+�������!'�&���8 �@�����7	���!���!����E� 

?+���������='�;B,!*�<�������������'��E�����*��	����
�@����J�&���

���A�����������

!*��������E����
����*����<�������� #�����+<�������� (�.�.�.) �������*��������
���@� ������ 1 


����
 .�. 2556 

 

��

���E���A
�����
@�������� 15 L�'����� .�. 2554 !@���@���'���E���A
����

�<M����
!*���> #��!���!�	����'�+��=�����	���
?���!�,��@=�A�� 'C�
�
��;<,!�������?�B������

!*�<���������	�;�����	���
?���!�,��@=�A�� 

 


-��"��	�����
 <
�����
7C� 
-��"����'�&+,���'��������!������� <�@� 
-��"����

'��,��'"���@��?��<��=!������	����
���� (orderly transaction) ������+�C=���<�"��I-,��"�;����+ 

(market participant) E �����+
-��"� 

 

<������!*���>��������+
-��"��	�����
�@�: 

� 
-��"��	�����
���'�!��,������ “exit price” %C����J����������
���'�����

���!���,� 

� ����E��	����
�,�����'��
-��"�����	����
���� &
"��
7C�
-��"���������� 

� !������� (<��=!��) ���7-����@����,��;����#�����������<�"��I-,��"�;����+ 

� ����E��	����
�,�����'������'���	����
;����+ principal market %C����J�

���+���
����
�E����*��	����

�����!	+ <�@� ;<,�,���������'�����+���;<,

I����#��!-�!	+ (most advantageous market) #�� 

� 
-��"��	�����
&
"���!��,�����������	��,��	�����*������� (transaction

cost) ��"��&��M��
�,��	�+����"����''��*�
��'��E�;������E� 

���������������� ������+,�� : 
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'+<
��3�����= %C��#'�#'����������+��������!�� ���7	���!��� ����E�#��

����������������
���"�#��I�!�	�����������
���"� 

 

�������������
���"� ���#!+�7C����7	���!���#������������������
�� ���

�������<�!������A��'?+�����&�;�������&�� ����E�����	���' �������
���"������!�� #��

I�!�	�����������
������ 

 

���I��� : 

���I���  1  -  ������
�E������#!����!+ 

���I���  2 -  ���*�&���+�	��3���	���'!*�<����K 2553 - 2555 

���I���  3 -  ����*���E�������+�+ 

���I���  4 -  ����������C���#��'*����'*����I-,?+�!�� #�����&+,��� ������! 

�"�!	+3���!
�-�E� ?+� ������ %�!��,� ��M
���� (&��#��+�) '*���+ 

���I���  5 -  ���
�E����"�;B,'"��;����+*��������#���*��	�������������

�7&88:�������!: !7���<
�B�� 7C� !7����"���	B #�� !7���!��


��P�#<"�B��� 7C� !7���!������!�� ?+� ������ ���8�� ���B�� 

(������&��) '*���+ 

 

  ���!��#�� : ��@���&��,�'*���+ #�����;<,������?+�����&� 

 

������� &+,������������'*��K .�. 2553 2554 2555 #�� �����������<�"����� 9 

�+@�� E ������ 31 ������
 .�. 2555 �3���	���'�7&88:�!��<������;�,!�>>�!�
���� ��������� 

������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�)#���,�
-��@��H ����������,�����!�
���� ������� &+,�*���

�������;��+��
�;B,?+�
�&+,���'!�����I����+*�������� #��!��������������������� ����

��!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) ���'����= ������� ���&+,������
�E������&+, ���������         

%�!��,� ��M
���� (&��#��+�) '*���+ (��M
����) ;��+@��L�'����� .�. 2555 #�����
�E������'"��

��������� ���8�� ���B�� (������&��) '*���+ (���8�� ���B�� ) ;��+@���	
������ .�. 2556 #��

!*� ���!�>>�!�
������<�"��  ������ ������!"�
��B���	� �� '*���+  (
<�B�) #�� 

��	���
<���� (��
.) �
@�������� 9 �
���� .�. 2535 ������� &+,�*�����C����,�
-����+#��
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�������<�!������A��'?+�����&�#���*�&�;B,;��������
�����
!�
��7����	���'����"�;<,���+

���&+,;������ 

 

'��������'!�������!�����=���= ������� ��#!+����
�<M�
-��"��	�����
���

�����!��'��
	

�����������!'�&���8 
�
-��"���"���� 61,000,000,000 ��� (<�<
@��<�C�����,��

���7,��) ��=���=����
�� E ������ 1 
����
 .�. 2556 ���;�,��@���&��,�'*���+���&+,#���,�� 

 

������� !

���"� �,�
-� �,���+�<M� #���@��H���&+,���;��������
��
-��"���=��J�'���

#��7-��,�� ������&
"
��<�	I����'�!�!���"��,���M''��������J�!���!*���>;+ H &+,����������,�#��&
"

���<���7C��,���M''���;+ H <�@�!7�����E�%C��'��*�;<,�,�
-����
��+�<M�#��#���������*��@��;<,

&
"��J�'��� &
"7-��,��<�@��*�;<,��,�;'I�+ 

 

������ ��
����� #�$��%�� (������&��) '*���+ #��I-,
��*���'����
�,���"����= ��

�������"�&
"
�!"��&+,�!��;+H ��=�!�=� &
"�"�;��R''	��� #��/<�@� ����� ;�+,��I����?�B�����

�������,�����
-��"���������!������*��������
���"���= 

             ��#!+����
���7@� 

 

������ ��
����� #�$��%�� (������&��) '*���+ 

 

 

 

�������� ����?+ ?�?+�?8 #�� ��������"� 

    ���
���I-,'�+��� 

I-,����
�� -  ��������� �
E����B�� 

  -  ����M> �,����S��  
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���� 
 

 
��������������	���������� ���&+,��� ������ ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) 

(������!%�) ������	
�3�����+*������������7&88:�������! 

;��!,����<��� 2 !�� '��������!�=�!	+!�>>�!�
����'��


	

���������	���
?���!�,��@=�A��������!"�
��B�

������� ������!?���   (������!'�&���8) ���'�%@=������!�� 

 
������	�����������	���� �@� ����7	���!���!����E� ?+���������= '�;B,!* �<���

����������'��E�����*��	����
�@����J�&���

���A��

���������!*��������E����
����*����<�������� #�����+

<�������� (�.�.�.) 

 

���!"	#$�%���& ��������	
���� 
 ������ ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) &+,���!�>>�

!�
����'����	���
<���� (��
.) �
@���+@��������� .�. 

2534 �@���*�����"�!�,��#��+*��������#�"����I-,�+������������

������!"�
��B�?+�����7&88:�����+�� ��J���������

!�
���� 30 �K ���'�������� 5 ������
 .�. 2542 7C� ������ 4 

������
 .�. 2572 

  

����	�������	�������� 
7C�#
,�"������� ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) 

'���J�I-,���	�;����?��� ���&88:� #��������@���'��� �M

��
 ;�!�>>�!�
����&+,���	&�,;<,���?���
����?��&�

�����	���
<����;�<������ “�"�!�,��-?��-+*��������” 

���<���'���������"�!�,���!�M'!
�-�E� ;��E�������&88:�

#�����@���'���'�?��&������	���
<����;�<������ 

“�"�!�,��-+*��������-?��” �
@��!�
����!�=�!	+�� ��=���= 
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������ ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) &+,

+*���������"�!�,��#�,��!�M'#������
+*��������;������� 5 

������
 .�. 2542 

 

������ ������!"�
��B���	��� '*���+ (
<�B�) ��J�I-,
�

!����#�" ����I-, �+���;����+����&+,��� �������,��������

+*�������� ��
7C� ���&+,'�����?D�E� ���!����U #���"�

?+�!�� 

  

�������������
� 
�7&88:�������!&+,������'�+��-";���������������7&8

����+�� %C��
����
�����=�!�=� 23.5 ��?��
�� 

 

���+*������������7&88:�������! ������+,���!,����

<��� 2 !�� &+,#�" 

1. !��!	�	
���: !��!	�	
�������
'��!	�	
��� %�� 77 #��

!�=�!	+���<
�B�� +,�����
��� 17.0 ��?��
�� ������+,��

!7����7&88:� 17 !7���  

2. !��!��
: !��!��
����
'��!���!��� #��!�=�!	+���7��

����
 1 +,�����
��� 6.5 ��?��
�� ������+,��!7���

�7&88:� 6 !7���  

 

������	�� 
     �"�?+�!���R''	�����-"��<�"�� 15 ��� 7C� 40 ��� 

 
������������� 
�7&88:�������! 
��7&88:� #��B��+������ 3 �-, '*���� 

35 ���� #�"������!�
��7������I-,?+�!��&+, 1,106 

�"�� #���7&8#��B��+������ 4 �-, '*���� 12 ���� #�"

������!�
��7������I-,?+�!��&+, 1,490 �"��  
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      ��������������
!�"	�� 
�������;B,������+'�����&+, ;��������
��
-��"��	�����


��������!�� ���'����=������� ;B,����������������,�
-�

���+��J��������!���@�����'!�����
!
�<�	!
I����

�,�!�	�'��������+'�����&+, 

 

�������'������	����  ������ 1 
����
 .�. 2556 

 

�	�	������	��"��� ��=�#�"������ 1 
����
 .�. 2555 7C� ������ 4 ������
 .�. 

2572  
 
�������	��"�������	(������) ������� ���
�E������#!����!+?+�;B,�K�����
�E

����
�,� ������ 1 �
��������K�"��#��!�=�!	+ ������ 31 


����
 ���#!����!+&+,7-����
�E���&�,7C����!�=�!	+

!�
���������@� ������ 4 ������
 .�. 2572  

 

������
�E������#!����!+��= ������	
�3���7&88:���

����!;��!,����<��� 2 !�� &+,#�" !��!	�	
��� (����
�,�'��

!	�	
���%�� 77 #��!�=�!	+���<
�B��) #�� !��!��
 (����
�,�

'��!���!��� #��!�=�!	+���7������
 1) 

 

���#!����!+&+,7-����
�E�����
�����+�������&+,

��� ��M
���� #�������+�������'"����� ���8�����B�� 

 

 

	����#��$������%�������	����	� �&������'&��
�
���'(��&) 

� ���&+,'���"�?+�!���7&88:� (Fare Box Revenue): ���

���
�E������&+,'���"�?+�!���7&88:��C=���-"��� 3 �R''�� 
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&+,#�" �"�?+�!�����#�,'��� (effective fare) '*����

I-,?+�!���3�����"���� (average weekday ridership) #�� 

'*��������*�����"��K 
<�C��(ridership annualization factor) 

��+�"�����������8:���-"����,���� 3 ;��K .�. 2556 #��

���+&� 

� ;��K�����
�E 2555 '*����I-,?+�!���3�����"�������
�E 

541,637 �� ��+�"�'����
�C=���J�'*�������
�E 1.0 �,��

��;��K�����
�E 2563 ��@���'�������+���E� !"���"�

������������!"��������;���	����#��@=�����"���@���

�!�M'!
�-�E� ��=�#�"�K�����
�E 2564 ��J��,�&���+�"�

I-,?+�!��'�����?�;�������,���� 2 - 4 �"��K 

� �"�?+�!�����#�,'�����+�"�'���-";�B"����=�#�" 24.74 ����"�

������ 7C� 39.97 ����"������� ;�B"���K�����
�E 2556 7C� 

2573 

 

� �"�%"�
#%
#���*��	������ (Repair and Maintenance 

Expenses): �"�;B,'"����������=������+,��  

-  �"�%"�
#%
#���*��	������ (Maintenance Costs 

/Overhauls ETC) ������+,���"�%"�
�*��	���������

������� �7&88:� �-,�7&88:� #������'�+��M��"�?+�!��

���?�
���  

-   �"�%"�
#%
#���*��	�������B���:�����#��#�,&� (P&C

Maintenance Costs) ������+,�� �"�%"�
�*��	������

������� �7&88:� �-,�7&88:� ������E���!�>>�E ����

&88:� ����'�+��M��"�?+�!�����?�
��� ���?��� ���

���@����� ��������

                                                          
<�C��

'*��������*�����"��K (ridership annualization factor) �@� �R''�������"�'*����I-,?+�!���3�����"�

��� (average weekday ridership)��J�'*����I-,?+�!��3�����"��K %C��7-����
�E��� 322 +����=�'*����

I-,?+�!����=��K
��"���"���� 322 �-E'*����I-,?+�!���3�����"����
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- I����#��������������! (BTS maintenance staff) 

���
�E����"�;B,'"����������=��J�&���
�����+������� 

���8�� ���B�� ��+�"�����������8:���-"����,���� 3 ;��K .�. 

2556 #�����+&� 

 

� �"�;B,'"��;����+*�������� (Operating Expenses): 

�"�;B,'"��;����+*�������� ��
7C� �����+@��#��I����#��

������ (Staff Costs) �"������� (Energy Costs) #�� 

�"�;B,'"��;����+*������������&� ���
�E����"�;B,'"��

��������=��J�&���
�����+�������    ���8�� ���B�� ��+

�"�����������8:���-"����,���� 3 ;��K .�. 2556 #�����+&� 

 

� �"�;B,'"��;�������	� (Capital Expenditures): ����

�7&88:����+ 3 �-,?+�!��'*���� 35 ���� #������

�7&88:����+ 4 �-,?+�!��'*���� 12 �������
���-" E ������ 

31 ������
 2555 �@��;<,������;������7&88:���!"�


��B���	���!��<���#�������7&88:���!"�
��B�

� �	 � � �  !" � � �" � � � � � ��= � & +, ; <, � �� � � � � �@ � � � �M 
 �� +

���
!�
��7;����������'*����I-,?+�!�� ?+��3����"��

����;�B"��������"�+"������B,� ���� ��!%���+�"�'*����

I-,?+�!��'���������
�C=���"���"���@��� ?+��3���
@��
����

��V+!"���"�����;������ (&
"�"�'�+*��������?+�������!%�

<�@�&
"�M��
) ��=�'���!,����;<,�������+�
#��'��!"��

�B@��
�"�&����'	+<
����������"��H ���+�!,�������

���
�C=� +����=� ������!%� 'C�
	"����'����
���&+,�"�?+�!����


������
�C=����'*����I-,?+�!��;������7&88:���!"�


��B���	���!��<��� ?+�������
������;����

;<,������ +,��������
�-,?+�!�����<�C���-,;������7&88:�

���+ 3 �-,?+�!����=� 35 ����  ���
�����7&88:����+ 4 

�-,?+�!����� 5 ���� (%C����+�"�'�&+,���
��&+,���;�!�=��K 
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2556) #�����
�����7&88:����+ 4 �-,?+�!����� 7 ���� 

(��
��=�!�=� 28 �-,) ��<�"���K 2561 – 2564 ��=���= �������	����

;B,;����%@=��7&88:����
���
�@��;<,������;������7&88:�

��!"�
��B���	� ��!��<��� 7@���J�!"��<�C� ����

�"�;B,'"��;�������	��������	�?+���+�"�;���<�"���K 

2561 – 2564 ���
����%@=��-,?+�!�����
���
'�'�+!��;<,#�"

�����7&88:���!"�
��B���	���!��<���'*���� 12 �-,
 

������
�E����"�;B,'"��;�������	���=��J�&���
���I�

�C������      ���8�� ���B��  +����=

                                                                                                                                   <�"��: �,����� 

����*+&������������ �,����	��" 
2561 2562 2563 2564 

�"�;B,'"��;����%@=��7&88:� 231 159 368 42 

 

����<�@�'���,���,� ������� ��+�"�&
"
��"�;B,'"��;����

���	����
���
;�!"�����+*���������7&88:�;��!,����<��� 

2 !��'�!�=�!	+!�>>�!�
���� 

 

  <
���<�	: �"�;B,'"��#���"�;B,'"��!��������	�������
�E���

��J��"�;B,'"����� �������,����������7&88:���!"�
��B�

��	���!��<�����"���=�  �"�;B,'"��!"������<�@��"�;B,'"�����&
"

!�
��7#�"���
���;B,���'�����<�"�������7&88:���!"�


��B���	���!��<���#�������7&88:���!"�
��B�

��	���!"���"����� &+,
�����R�!"����
�������'������

�!,����;����;<,�������7&88:�<�@�'*��������������

�7&88:�#�"������;<,������'�����J���?��
�� #�,�#�"��E� 
    

� �"����
����
'-�;' (Incentive fee): �"����
����
'-�;'

#�"���J�B"��+����=  
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- �,���� 10 ���!"�����
���&+,I-,?+�!��!	��� 7,����&+,

I-,?+�!��!	��� ������"��,���� 100 7C��,���� 125 ���

�����
�E�����=�&�, 

 

- �,���� 15 ���!"�����
���&+,I-,?+�!��!	��� 7,����&+,

I-,?+�!��!	���������"��,���� 125 ��������
�E�����=�&�, 

 

;�������
�E������=���=������� ��+�"����&+,I-,?+�!��

!	��� '���J�&���
�����
�E�����=�&�, +����=�'C�&
"
������+

�"����
����
'-�;'  

 
$������)�) !*�<���������+'�����&+,�"�����	��3����7"���=*�<���?+�

!�+!"�������	� <�@� Weighted Average Cost of Capital 

(“WACC”) 7-�;B,��J��������+�+��������� ������!"�


��B���	��� '*���+ (
<�B�)  

  
 �"�����	�!"�����I-,7@�<	,��3������-"����,���� 9.9 
�'���"�

����	�!"�����I-,7@�<	,�����*���E'��������;��	�!�<���


�����!"�����������
�����E����+*�����������;��,�������� 

4 ������ ?+�'��*���E'�����;B,������ CAPM #������

;<,�<
��!
 ������+����"��&+,#�" 

- ������!���?���: SMRT Corporation Ltd. #��

ComfortDelGro Corporation Limited  

- ������\"����: MTR Corporation Limited  

-  ������&��: ������!'� (BTS Group Holdings Public 
Co., Ltd.)  

 
 �"�����	�!"�����I-,7@�<	,��3����'���"�����	�!"�����I-,7@�

<	,�����*���E'��������!���?��� \"���� #��������&��
�
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!�+!"��+����=  !���?����,���� 25 \"�����,���� 25 #��

������&���,���� 50   
  
 �"����<��=�"��<��������-"����,���� 5.3 %C���,�����
�'�������

<	,��-,;����+ ���!�
���E�I-,���<�� #������������<�

���;�������� 

 

 !�+!"��?���!�,���	�����<
��!
%C����-"�����+���,���� 18 

!"�����<��= #���,���� 82 !"������	� 
�;B,����"�����	�

!"�����I-,7@�<	,�#���"�����	����<��=+����=��������+�+���

�<
��!
;��������
��
-��"������!�� ��"����     �,���� 9 

 


����#$����� '����������������
-��"�'��������+'�����&+,#������

��������������+ ������� !�	�
-��"��	�����
��������!�����


-��"�'��������+'�����&+,��@���'����J�����'��E����

+*��������#�����
!�
��7;����!�,�����&+,;������ 

��������!�����;�,��@���&��������A��'#�����+*��������

����	���';���������!�
���� 
 

1. 
-��"�������+'�����&+,            61,000,000,000 ��� 

     2. ����������������,�
-����+          70,450,000,000 ��� 

        2.1 �����!"�������"�
-��"���
��>B�  75,200,000,000 ��� 

        2.2 �����!"�������"��*�&�!	���          65,700,000,000 ��� 
 

     !�	�                    61,000,000,000 ���
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�$����(��  
��-�$�.##+$&'���) (�	����/+������0)�����.� 
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��-�$�.##+$&'���) 
 

������� �*��������
�����;�,!

��A������&�#����@���&��,�'*���++����=: 

 

1. ������� ��,�;'�"� �,�
-���=�<
+��
7C��,�
-�����������;��+�� ���������� ;B,;����&+,
�%C���,���+�<M� #��

��!�	� <�@��@��H ;�������3�����=��J�'���#��7-��,�� #
,#<�"����
�����,�
-�'��"��B@��7@� ������� &
"

���������#��&
"���I�+B�� �"��,���M''���<�@����
7-��,������,�
-� �,���+�<M�<�@����
�E��� %C��&+,���'��

I-,�@��#�,��*�
�;B,;�����������<���= 

2. ������� &
"���I�+B��;���@�������������,������]<
�� ������� &
"&+,�*�������'!�����
!���� <�@��������

�]<
����������!������*��������
�� ������� 7@��"��*���"���,������',������J�'��� !�����<�@������!��

7-��,��#��!�
��7�*����%@=����&+,  #��&
"
��,��	�!���;+���#�,&�&
"&+,+,����=�������� 

3. ���
�������<�@�!*�������������3�����=;��������� 
�&+,<
��7C����&+,
�+,��!����;�������
��I�#�"  

������� <,�

�;<,
�����I�#�"!"��<�C��!"��;+���������3�����= (?+��3����"�������,�!�	� <���A��#!+�

����	����������
 <�@�����������,�����������3�����= <�@�����������	�����=�H �������,�� <�@�����,�����7C�!
��


�����B�B�<�@������� ����	�����=�H ��J�!
�B�� <�@����&+,���#�"���=�'����������=�H) �"��	������!�
 &
"�"�'�

��J�<���!@�B�=B�� ���?D�E� ������B�!�
���� �"�� <�@�B"��������!@��!��;+H ?+�&
"&+,������
�����
���

��J��������E������'��������� 

4. @=���� �-��"�� #������E����������!������*��������
�� ���������� ;B,;�����������<���= ������� 
�&+,�*����

���'!���,���M''��� ����,���E����	��J��@��;�������     @=���� �-��"��  #������E����������!�� �����-";�

������ 
����7	���!����@����J����@���B�=#!+�!���������"���=� #��&
"����*�&�;B,;����?�����
!���� <�@�

���!������]<
���@��;+ ?+�&
"&+,���������'!���,���M''���'���������
  I�������E (7,�
�) ���#!+�;�

������ 
����7	���!����@��B"��;����
���<M�����������!�� #�����+�!���#�+�,�
  #
,�"���@=�<�!���;�

������'�
�'���,�
-����+����!	+���<�&+, ��@=�<�!����<�"���=��M
�&+,7@���J�������'!�� <�@��*�&�;B,��J�


���A����������!���@��H 

5. 7,�
�&+,���	��J��@�� ������� &
"
�<�,���� #��&
"&+,�*�����C���I������!���#�+�,�
 ������� 7@��"�
����� �̂����

��
�,�������#���]<
��!���#�+�,�
 ����,���E����	��J��@��;�������  ���'����=<��;����+*����������=�
�

�,�������;�+,���������	>��;+H �B"� !�
���� <�@� ;���	>�� ������� 
�!

��A���"����+*����������=�

&+,���!�
���� <�@�&+,�����	>��;����+*�������'�����
�]��������,����������<�"���������������,�� '����=�

<�"������,��7��� <�@�<�"�����;���+�������� ��
#�"'�7-�������;B,#��
�I��������,���������������<�

�,�
-� 
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6. 
-��"��������
��;������� &
"�*��C���
7C�I������'��!!���B"� #�";�<�� 3����$�%��������"��!�� !����
�

�@��H ��������J��� <�@� ��!+	���
�#��?�,
��J�������� <�@����
�!��<�����?���!�,�� <�@�����*�;<,

!���#�+�,�
#�+��_`�� ������+'��#I"�+��&<� <�@�!��<�	�@�� ����,����	��J��@��;������� ������� ��#���*�;<,

I-,�"�������� ��C���������?���!�,������<
��!
 #��/<�@� ���!	�������	�!�<���
 �@���������
�� ���


�!��<�����?���!�,��/���!���#�+�,�
 %C����'
�I�������"�
-��"� 

7. ;��������������
����= ������� &
"
�<�,���� #��&
"&+,�*�����������<�+�� <�@��C�����E������  #��&
"&+,�*�

������'!���=*� �=*�
�� �$�% <�@� #�"���	��+�� #��!����<�@�!�������;B,���?�B�� ����,����	��J��@��;�

������ 

8. ������� ��,�;'�"� �]�,�������I���
@��#�����;B,���?�B�� &+,������� �̂������
 ����,���E�������	�"�
����ab�I@�

�]�,�������;�������  ���'����=���7@��"����������	�#������*�;<,���+���?�B��������+�� ��-"���;�������

��������!�� #��&
"
�����	��	� �"���=*� <�@����
�+;+H ����,����	��J��@��;������� 

9. ������� &+,�*�������'!�������!��+,�������� ?+��',�<�,�������
����
�-,#����,�;'���+�!��<���
����� #��

����"�!�,�������  ��"��&��M��
 ������� &
"��#!+����
��+�<M� <�@����
���I�+B�� �"����
!
�-�E����

?���!�,����������!�� ��
7C����� �̂������
�,�������
���A�������A��� �B"� ����&<
, �����#�����


���+��� #I"�+��&<� �����,���-" <�@� ���
�!��<����������%C��
�&+,����^�"�I-,����
�� ��<�"���*����

���'!�� 

 

 

************ 



������� �	
�������
�� �
��������������
�������
�
 �����	���� 

������� 3 
���������#�$�%��%'*����	����%!���������+�,,� ����"*
�  

�
��-�������.
� ��,��7������� /��������8  �-��
� 

#�������-�,������ #$% �������*�� ����9,����+ �	�$���=!����������������� 3 #$% �����9,�	�!��"�5��3�� #�:#�%�#�#)	� 

����;��	� ����� "�#[&�-��������� $�-��4���������,-$�-��4������!)�����;(��!)�!����$�-#����������	�$���=

!����������,��� '9���#��	��"�52��,�*������	��-52��� !��������� 
� �� 
��	 
 ������ ���.
��
���� �'� �'/*
�*#�$����6  ��������� �'���
����� �9� ;* 
�"���*����#5* 
�����!�����$�-#�@ ��*��9� ��������������,�����&�0!�

$�-#�@ �����5���'(�����'9������������9,!�������� 3 ��*�����9,�	�!)�!����$�-#���������,��� �������	 
 ����9,

���,����������5���������5�����#$% �����-"������� ���.
��
���� �'��'/*�*#�$����6  ��������� �'���
����� �9�

;* 
�"���*����#5* 
�����!�����$�-#�@ ��*��9���������������,�����&�0!�$�-#�@ 

���$�-#����������	�$���=!������� �,-����9,�	�!)�!����$�-#���������,�����9�5�������2��\�����#@�3\����,-���

���2��\���*��+ �,-$�-��4�������+ ;(���������5���&��9��0������'9����� �� 
��	 
 "�,��34-������$�-��4����,�� �	

�������������#�*������$���������+ �	�!)� #$% �������2��\������	���#$,	����$,� ��*�#�����#��2���40#	����*��,��

#��2���40�	������������40��  ;(�����'(�����#�	����,-�������������;(��������!��������2��\���,-$�-��4������

��59�40 �,-���#$,	����$,��������� #@�3\��� �2���� �2�������� �,� �X���� ��\5�, �,-#��2���40��*�#�*�����

����X���� �,-�����-�����*��#��������-���"�52��,�*�� �� 
��	 
 ������2��\���	�#�	�����5#�*������,����� ����� 

#�	���������5��������!�!�#�*������#@�3\��� ��������������,�!������ �,-��������!������\5�,�,-���

�����!�����2����!������ #$% ���� ;(��#�*������,���#$% �#�*��������*�#$% ��$������	��-�����40'9����� ���� 
� �,���

��#�������	�������� �,-#��2���40!����������������������	��������<������$�-��4������,��� 

���� 
� ���#��2���,���������� ���,��2�������#)*��'*����������������� 3 "�$��@������&����4�����������
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�%����+�	� �������!*-/#�/�������.� ������*0�

�$�	����
��!%�	�� �$���&��

��'��&������	� ���%�"��'��&������	  ��()����* +$�!�(
BMA� !����"��,���� (Bangkok�Metropolitan�Administration)�

BTSC/���"���� ���%�"�
������������!����"� +$�!�(�(�,���)�
(Bangkok�Mass�Transit�System�Public�Company�Limited�)�

BTSG� ���%�"��"���� !��/0 12�(����� +$�!�((�,���) �
(BTS�Group�Holdings�Public�Company�Limited)�

BTSGIF� !��"�����1����� 3���4��5�� (Infrastructure�Fund)�

CAPEX� ��	+��	6� �	"���(Capital�Expenditure)�

DCF� !����(�(!�
�������( ,�4� Discounted Cash Flow�

EBIT� !$�)�!���,�!(�!����	+��	��
7�%�����)( 3 �
(Earnings�before�Interest�and�Tax)�

EBITDA� !$��!���,�!(�!����	 7�%�����)( 3 �����4*��������
��	+��	��(��8�� 
(Earnings�before�Interest,�Tax,�Depreciation�and�Amortization Expenses)

EBT� !$�)�!���,�!7�%�����)( 3��������� �(Earnings�before�Tax)�

InfraAsia� InfraAsia�(Thailand)�Limited

Kd� � 3�"���������!9 3,��! :*��0& �� 3�"��( 3��,���� ��"�*��(�!����	���!�+!��  
Ke � 3�"������"�����,� 3�����8:*�0�
!��( 3�	 Risk Fee Rate ��!!�� 

Premium of Systematic Risk (Beta) 
Kpfd � 3�"������"�����,� 3��������"��; 
MVA� Systra MVA (Thailand) Ltd.
OPEX� ���=� 3+��	=�!��($�������� (Operating�Expenses)�

SEC� �$���!����>
!���!��!$�!��,��!"���	���
���(,��!"���	�
(Securities�and�Exchange�Commission�Thailand�)�

t� 7�%�����)( 3��������� 
VAT� 7�%��9�������*� (Value�Added�Tax)�

WACC� � 3�"������"������?��*	�����$��,��! (Weighted�Average�Cost�of�
Capital)�

Wd� ,���� ������?��*	�����$��,��!:*��$���>+�!,���� ��,��( 3�	@�������
,���� ����
,� 3� 

We� ,� 3�����8����?��*	�����$��,��!:*��$���>+�!,� 3�����8,��( 3�	@����
���,���� ����
,� 3�����8 

W pfd� ,� 3��������"��;����?��*	�����$��,��!  
 



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��! � �� � �1�

� �

�!����1 ��� ���� 
 

���%�"�
������������!����"�+$�!�( (�,���) (“��"����”) ,�4� Bangkok Mass 
Transit System Public Company Limited (“BTSC”))( 3"$���88�+ 3�����%�"��'��&������	 
��()����*+$�!�( (“��'��&������	”) ,�4� fnAsia Advisory Company Limited (“fnAsia”) "$�
!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3 ���	,��!7�	=� 3��88����0"����4*��$����
�$���!����>
!���!��!$�!��,��!"���	���
���(,��!"���	� (“!.�.�.”) ���!E�
���	����
!��"��1����� 3���4��5�� ,�4� Infrastructure Fund (“IFF”) ���%�"��"���� ����@�"�*+
��	
��	)( 3��"��=������������!�+��)''3���	,��!=, 3�!�!��"��1����� 3���4��5�� (IFF) ���)��
�����	)( 3+�!���!�+���!��( 3��0E�����!����
����$���� ��
)�������	)( 3+�!���!�+1G%>�
1(	!$�,�(�
	
����!�
�������(������(���"�* 4 ������� �.�. 2572 ,�4�0�
��> 17 0�  
 

���%�"��"���� �0�(���!����)''3��� ��������"�* 5 ������� �.�. 2542 ��
=� 3�4*����
��)''3���"���� �$���!���!����"��,���� (“!"�”) )( 3"$���88����0"��!�����%�"��"���� 
��4*�=, 3($�����!�� �� 3�� ($����������
���	1���
�����������������)''3 � 1(	��
�
	
�������0"�� 30 0���
��88����0"�����+
������(=����"�* 4 ������� �.�. 2572 
 

�
����)''3���"������ 2 �� 3�"��,��!����
	
"��"� ������ 23.5 !�1����� 0�
!��( 3�	
�� 3�"��"�* 1 ��	�������" :*����
	
"�� 17 !�1��������� 3�"���,�4�����,�1	�������,� 3�)0
"��"���,�4� ��
�	9��,�4�����������"����,� 3�)0"��"���
�����! �� 3�"��"�* 2 ���	!�����	��
�� :*����
	
"�� 6.5 !�1����� 1(	���� 3�"���,�4�������($��� ������� �����"�=� 3 ��

�������Z!%� :*��0& ��� 3�"��"��=� 3 ��)''3 ������	������������4*���������"�*������	�� 
�����>�9�	�!��� 3��	�������� 
 

���%�"��"����)( 3($�����!���	�	�
	
"����)''3�1(	���*��
	
��	�������"�0& � 22.25 
!�1����� ��
���*��
	
"����	�����0& � 8.7 !�1����� (���� �� �
����)''3���"����0�++���� ��
�
	
"��"� ������ 30.95 !�1����� :*���*��	9��������	,��!���!����"��,���� @����4��"�*
���%5!�+!����>��	���
"�*�	9�����	"�*�$���8 0�++�����������)''3�"� �� 30 �����!��	�0& �+�(
�9�	�!���"��!��� 3�"�*���	!�
�� 3�=, 3�!�(!����]��( 3������,����"���	� ��
!��� 3�0��! =�!��
0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��!+
)�������	)( 3��"��"�*�!�(+�!�� 3�"������
�	�	��� 
 

=��
	
	�����%5!�+)"	��!������1��	��������4*����
������1�!)( 30�
��>!��
�����!������1����@���7�>^�������=�0�
�"�,�4�+�(��� )� 3"�*������ 3�	�
 4.3 ���0�  �$�,���0�  
�.�. 2555 ������1�!	��)( 3��(!��>�!������1����+�(���0�
�"�)"	�$�,���0�  �.�. 2556 
��
 �.�. 2557 )� 3"�*������ 3�	�
 5.2 ��
 5.6 ���0�����$�(��  ,���	���7����5"�*!$�!��(9��
���%5!�+���0�
�"�)( 3��(!��>������������("�����%5!�+"�*�$���8�����1� 3�"�*(��$�,���!��
��]��0�
�"�1(	�?��
�	���	�*�=����!����"��,������
0���>^� 
 

���1(	�����
+$����@9 31(	������0� �����)''3 ���"����+
�0& �0�++�	�$���8=�!��
�$���>��
0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��! 
 

�$�,���!��0�
�����9����	������������	)( 3��"��=������������!�+��)''3���	,��! 
��'��&������	 ��������!����(�(!�
�������( (Discounted  Cash Flow) "� ������ 3���$��:��:�
����������"�*!��=, 3�!�(��	)( 3+�!���1(	�����
+$����@9 31(	������0� =������ ���"� ��



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��! � �� � �2�

� �

���=� 3+��	=�!��($��������"�*+
�!�(�:��=�������� +��:�����������(���0"��=����"�* 4 ������� 
�.�. 2572 
 
!��0�
�����9����	������������	)( 3��"��=������������!�+��)''3���	,��!=���	������
����	� 3������5�� � 3��9���
!��������
,�+�! Systra MVA (Thailand) :*���(!��>���	)( 3
������!�+��)''3���	,��! ��
 InfraAsia (Thailand) Ltd. :*���(!��>����=� 3+��	����_ +�!
!��������
,�0�++�	�$���8����_ ��'��&������	����=, 3��=� 3+$����@9 31(	���"�*0�
��>!��1(	 
Systra MVA �0& �,��! (���� ��+�!� 3������5�� � 3��9���
!��������
,�(��!���� ��'��&������	
)( 30�
�����9����	������������	)( 3��"��=������������!�+��)''3���	,��!"�*  59,400 � 3��
��" (, 3�,�4*��! 3������*� 3�	� 3����") > ���"�* 1 �!���� �.�. 2556 
 

__________________________ 
 
 



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��!  , � 3� ��3�

� �

 
"��*�����	
���!*-
� 2��/#� 
 
1. " ��*�����	
���������������&� 
 

+�!!��"�* BTSC ����	)( 3+�!���1(	���+�!!��=, 3���!����)''3� BTS ��
��	)( 3
(��!�����9!��(!��>��������@���0�����_)� 3����
	
����"�* BTSC )( 3������0"��+�!
!����"��,���� !����(�(!�
�������( ,�4� Discounted Cash Flow (“DCF”) �0& �����"�*(�
"�*��(�$�,�������!��0�
�����9����+�!��	)( 3 !��������
,�( 3�	�������)( 3�
��0����> ����@���0� 
(variability) ��
��	)( 3=���������(�
	
����+�����������0"�� ��
=� 3�����(��4*�
�$���>,��9����0�++�������!�
�������(�,������ 1(	=� 3������ 3�"������"������?��*	�����$��,��!
��� BTSGIF  
 

=�!��0�
����( 3�	������� ���������,����������������"���	����!���9����0�++�������
!�
�������("�*��(!��>�=������ :*�)( 3��+�!"���	����(��!���� BTSC )( 3������0"��+�!
!����"��,���� +��:����"�* 4 ������� �.�. 2572 :*�+
���
	
�����,�4�0�
��> 17 0�  
!�
�������(+:���(!��>�+�!��	)( 3"�* BTSC +
)( 3���=������
	
����"�*�,�4� 17 0���� :*��0& �
��	)( 3"�*)( 3+�!���!�+��)''3���	,��!��� BTSC �"���� �� �� 3�=� 3�����(=������� 3�"������"��
����?��*	�����$��,��!��� BTSGIF ��4*�!������0& ��9����0�++���� "� ����� ���!�+��)''3���	,��!
��� BTSC +
)�����9������������
	
�������0"�� (terminal value) ��4*��+�!"���	����
"� ��,�(��� BTSC +
�9!1��!���)0"�* ���%�"!����"������+$�!�( �����	�
���	(��

��4*��)�"�*�
��)� 3=���88����0"�� 
 

��������5����������	��6��������������� ������ ����� BTSC 
 

&�������&�:  ��	)( 3+�!���1(	���������!�+��)''3 ���	,��!��� BTSC )( 3�9!
�$���>���!����(!��>���� Systra MVA (Thailand) Ltd. =��(4���Z�+�!�	� �.�. 2555 
:*��������5��"�*�$���8�4� 
  
 �%��"�1 �'&���� ����1��������� 3��!��=� 3����
����)''3�"�*���*��:��������1� 3�
!������1�"�����%5!�+ (GDP ����1�� 3�	�
 4.0 �:�� 3�	�
 6.0) ���1� 3�"�*@9 31(	���=, 3
�����$���8�!�������!�:�� ��������1(	��� ��
!���	�	1������	"�*���������9�>�	�*��:�� 
"� ������������5�������5������@�+
�0�(=, 3���!����)''3������	�:*���4*�����1(	���!��1������	
0�++���� ��
��	�����9:*�+
��4*�����!����������	�	��	�����	���
+
@���	�������	-������� 
7�	=�0�  �.�.2560 

 � �������'&���� �9!0����:��"�!_ 2 0�  ��� ���
� 3�	�
 6.0 :*���(�� 3��!�������5��
����������'3�"�*� 3�	�
 3.0 ���0�  1(	���*�� 3�!�����*����1(	������ ����!=�0�  �.�. 2556  

0�
��>!�����1(	���"�* MVA 0�
��>!��)� 3 �4� 24.74 ��"����"�*	�=�0�  �.�. 
2556 ��
���*��0& � 39.97 ��"����"�*	�=�0�  �.�. 2572  :*��0& �����"�*���,����@� ��4*��+�!
��'��&������	����� !��0�
��>!�����1(	������ MVA ��(�� 3��!��� 3��9�=��(����� 
BTSG ���"�*�
��)� 3=� ��	���+$����@9 31(	���+�����
���1(	����?��*	 ��(�=, 3�,&��:����
1(	������@9 31(	����� �����0�  �.�. 2546 �:� �.�. 2555 +�!!���0��	��"�	�����1(	���
�?��*	 "�*�!�(�:��+���=�0�  �.�. 2555 ��(�0& �+$�������� 24.43 ��" =��>
"�*����"�*��(!��>�
1(	 MVA �	9�"�* 24.74 ��" 
 



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��!  , � 3� ��4�

� �

���� 3��9�+$����@9 31(	���=��(����� BTSC �?��
�� 3�"��,��! :*�)������:��������
�	�	 ��
���� 3��9�0�
+$�0�������%�" +$����@9 31(	����
,������:*�0���!��
��:*�0�,������
����
0���������!�������	�� 3�	�
 2 �:�� 3�	�
 4  
 

+$����@9 31(	���+���=������
	
���� 9 �(4����� BTSC �� ������(4�� ��%�	��:��(4�� 
������� �.�. 2555 �� 146,078,349 �� (���� ��0�
��>!��+$���>@9 31(	��� +$���� 12 
�(4�� �$�,�������
	
������ ������(4����%�	� �.�. 2555 �:��(4�������� �.�. 2556 1(	=� 3
+$����@9 31(	���+����
	
���� 9 �(4�� ��!0�
��>!���
	
���� 3 �(4��"�*�,�4� (+$���� 
365 ���) +
��+$���� 194,771,132 �� ��4*��0��	��"�	�!��������0�
��>!��+$����@9 31(	���
��� MVA :*���+$���� 195,280,725 �� �,&�)( 3��� ����!�����	�� 3�	�
 0.26 
 

�%��"�1 �'&������� BTSC � �0�+��
& 2���*���� $.7. 2544 � <� 
&2���*���� $.7. 2556 
 

�%��� ���* � �0���& �%��"�1 �'&��������*  % � �������
� ��'� 

������ �.�. 2544 58,786,376 

������ �.�. 2545 79,253,428 35% 

������ �.�. 2546 96,491,489 22% 

������ �.�. 2547 105,095,686 9% 

������ �.�. 2548 118,464,843 13% 

������ �.�. 2549 131,887,140 11% 

������ �.�. 2550 138,554,161 5% 

������ �.�. 2551 132,884,578 -4% 

������ �.�. 2552 135,939,800 2% 

������ �.�. 2553 144,474,208 6% 

������ �.�. 2554 145,189,459 0% 

������ �.�. 2555 176,044,375 21% 

������ �.�. 2556 146,078,349 9 �(4�� 

������ �.�. 2556 
(0�
��>!��)* 

194,771,132 11% 

+����!*-��: BTSC 
*0�
��>!��+$����@9 31(	����$�,���0�������(�(4�������� �.�. 2556 1(	 ��'��&������	 
 
���"�* MVA :*��0& �@9 3���*	���8"��( 3��!��������
,��!�*	�!���
��!�������( 3�	�
��

��)''3�=�0�
�"�)"	�
������:��� 3��� MVA +
=� 3���0E���������5����!� ��
��+��>��:�
�90���+��+� �����,��
�����!���������
����
!�������=�0� ++�������
!����"��,���� 1(	"�*�_)0 MVA ��(��� ����)������������90���!���$���>+

�0��*	��0��=������(����
���*��:��)���!��� 3�	�
 10 ���+$����"�*0�
��>!��:*�)�����!��
@���0����� 3������5��  

 
�	���)�!&��� � 3���!����� 3�	�
 0.26 (��!����� 3��� 3�	��)��)( 3����:�@�!�
"�"�*

�$���8_(�����)0��� 



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��!  , � 3� ��5�

� �

 
� +$������!"����"�*	�"� ��+�!����0�
�"���
=�0�
�"�"�*��?���=�����$���8����_ 

���� �������,������ ������������  ������" 3�	0� �!�� ����:��0�=,�� ��
����:��0� =,�����
��+��(�������%+��) �0& �� 3� :*���!+
��@9 31(	����0& �+$������!=���������0���
� 3�0�  

� ����� 3��!�������
(�!���	 ��4*��+�!=��
,����!���(��"��( 3�	�������
�����>
 @9 31(	���������"$�,��	_��*�)( 3 ���� !������,����4� !��(9��	!��(�_
=���)''3� ��
!���� 3���������)��� �0& �� 3� :*�+�!��	���@�!���$���+�,��
���!��=� 3������������>
 ������ 3�	�
 82 :*��0& ��,��@��9���(���@9 3�$���+
� 3��!��=� 3������������>
����
� 3��!�������
(�!���	 

� ����� 3��!���(7��
���=� 3+��	 ��4*��+�!!���(��"������������>
+
��� 3�"���$*�
!���!��=� 3��������� ����
��!+�!@9 3=� 3���������� 3��+��	��������$�������4�������
�� 3�	��� 3����7��
=���4*������������
����$������!%�����!( 3�	 :*�+�!��	���
@�!���$���+�,��@����!��=� 3������������>
 ������ 3�	�
 78 ���@9 3�$���+
� 3��!��=� 3������������>
����
� 3��!��0�
,	�(���=� 3+��	�� 

� !��,��!���*	�0�8,�!��+��+������*� :*�+�!��	���@�!���$���+�,��@����!��=� 3
������������>
 ������ 3�	�
 74  ���@9 3�$���+� 3��!��=� 3������������>

����
� 3��!��,��!���*	�0�8,�!��+��+������*� 

� 0�++�	( 3��!�������!%���*���(� 3�� ��4*��+�!!�
��!�������!%���*���(� 3�������
=�����,��	0�"�*@������4���4*����+��:�0�++���� 1(	!���(0����>!��=� 3���������
�� 3�,����=� 3������������>
��!�:����4*�� 3��!���(1�!� 3��+�!0����>�!/�
������������!)(���
�!/��������)(��!)(�  :*�+�!��	���@�!���$���+
�,��@����!��=� 3������������>
 ������ 3�	�
 72 ���@9 3�$���+� 3��!��=� 3��
����������>
����
� 3��!�������!%���*���(� 3�� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
� 3������5��,��!��� MVA �!�*	�!��+$����@9 31(	���+��:�0�  �.�. 2572 ��(����� 

 
� �@�!���	�	!������������=�0�  �.�. 2554 �.�. 2559 �.�. 2564 �.�. 2569 

��
 �.�. 2574 ,�4�"�!_ 5 0�  ����@�����"!������������=����
!����"��,���� 

� !�����*�+$����@9 31(	����� �����0�  �.�. 2564 �0& �� 3�)0 �9!!�
"�( 3�	"�*(��"�*�9!=� 3
0�
1	���  ��
!���+��8����1�"�����%5!�+ 

� MVA 0�
��>!��+$����@9 31(	�����	��0(�,� 1(	!��=� 3�90���!���$���>��� 
MVA �9>( 3�	 322 ��� 

 

( 3�	0� ++�	����_(��!����� 3��� 3� ��'��&������	 +:���(���=+"�*+
)��
�0��*	��0��!��0�
��>!��+$����@9 31(	����$�,�������
	
������ ������(4��
��%�	� �.�. 2555 �:��(4�������� �.�. 2556 1(	=� 3+$����@9 31(	���"�*0�
��>
!��1(	 MVA �0& �,��!=�!��0�
�����9������	�����"��������!�+��)''3���	,��! 

�����
$�-�
� ��
�*-�"� ����������5���� ����� MVA 



(��	���?���	��)!��0�
�����9����	�������������!�+��)''3���	,��!  , � 3� ��6�

� �

���!��+�	���/#�����: � 3�"����
���=� 3+��	��� BTSC "�*�
��)� 3=���	���!��0�
��>
!����� InfraAsia ��(�����)0��� 
 

���/#�����/����,���+,�/�?�+�	���
�����������	��!��@�$ 
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����!��)( 3+�!���=� 3+��	=�!��!���$������!%�1(	!�����+ 3�������7�	��!��	�(�(
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��	+��	������!�"��� 3��� 3�	�
 6 �:�� 3�	�
 8  
  

�������&���$� �����: 
BTSC 0�
��>!�����=� 3+��	( 3����������	9�"�*0�
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� ��!��� �"
.�*-���"��% 0��� �� (WACC): � 3�	�
 8.8   
WACC �0& �����!��,�:*�"�*=� 3=�!���$���>����������( 1(	"�*� ��� WACC +
�$���>

� 3�"������"��+������!�+!��1(	!���$���>� 3�"��( 3��,���� ����
"�����!�+!������?��*	����
�$��,��! WACC�0& ������@�����"��� ���$*�"�*=� 3=�!���$���>�9�������!�+!��:*���!��� 3��?��*	
� 3�"������������!�+!�����)( 3�!� ,� 3�����8 ,���� �� ��
,� 3��������"��;  
 

�9��"�*=� 3=�!���$���> WACC �0& �(����� [Wd*Kd*(1-t)]+(Wpfd*Kpfd)+(We*Ke) 
 
Wd = ,���� ������?��*	�����$��,��!:*��$���>+�!,���� ��,��( 3�	@�������,���� ����
,� 3�����8  
Wpfd = ,� 3��������"��;����?��*	�����$��,��! �	���)�!&��� BTSC )����,� 3��������"��; 
We = ,� 3�����8����?��*	�����$��,��!:*��$���>+�!,� 3�����8,��( 3�	@�������,���� ����
,� 3�
����8 
Kd = � 3�"���������!9 3,��! :*��0& �� 3�"��( 3��,���� ��"�*��(�!����	���!�+!��   
Kpfd = � 3�"������"�����,� 3��������"��;  
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Ke = � 3�"������"�����,� 3�����8:*�0�
!��( 3�	 Risk Fee Rate ��!!�� Premium of 
Systematic Risk (Beta)  
Risk Free rate: �0& ������@�����"�0���+�!�������*	�:*�1(	0!����!+
=� 3�����
@�����"��?��*	�������������5��� =�!�>������������(������,���)"	 (TBMA) ��
�$�
=, 3=� 3�����@�����"��?��*	�������������5���"�* 17 0�   
Beta = �������*	�=��
���������"�� �0& ��!>^���(�������*	����!����"��=(!����"��
,�:*��"�	�!�����(1(	��� 
t = �����7�%�����)( 3��������� 
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+$�!�( :*�)( 3������������,���� �����"���0& � 12:31 ,�4� � 3�	�
 28 ��� � 3�	�
 72 Bloomberg 
)( 3��(����������,���� �����"���0& � 29.2 ��� 70.8 )� 3��4*����"�* 20 �Z�+�!�	� �.�. 2555 
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� ��� ��� ����� BTSC: +�!� 3��9�"��!�������?��
���!�+��)''3���	
,��!��� BTSC "�*���+����� 3��$�,���0�������(���"�* 31 ������ �.�. 2555 :*�+�("$�1(	 
���%�"�$���!���������"���(�	��+$�!�( ����� BTSC ��,� 3�!9 3 5 Tranches �������(�!����	� 3�	�
 
4.75 ���0�  � 3�	�
 5.25 ���0�  � 3�	�
 5.75 ���0�  � 3�	�
 6.25 ���0�  ��
� 3�	�
 7.5 ���0�  :*�
���!$�,�()������� �����0�  �.�. 2555 �:� �.�. 2559 �����(�!����	����?��*	�����$��,��! 
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��> � 3�	�
 5.6 :*�+
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(�!����	0�
��>� 3�	�
 5 ���0��:�� 3�	�
 5.5 ���0�   
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� ��!������� ����� �?��� BTSC: � 3�"�����,� 3�����8�9!�$���>+�! Risk 
Free Rate ��! Market Risk Premium �9>!�� BETA  

����$���
�$���� TBMA �����@�����"��$�,��� Risk Free Rate "�*=� 3�$�,���
����������5����	9�"�* 17 0�  :*��"�	��"��!��� 3�	�
 3.89 ���0�  > ���"�* 20 �Z�+�!�	� 
�.�.2555 �$�,��� Market Risk Premium��� BTSG :*��������� 3�	�
 6.2 "�*�9!�$���=� 3 
+�("$�1(	 Asia Pacific Equity Research ���*����"�* 9 �Z�+�!�	� �.�. 2555  
 

Beta ��2� Levered Beta: Levered Beta �����!1����� 3��"�����!�+!�� ��

����@��@��"�*��������!�����(:*����,���� ��( 3�	 �0& �������0�
��"��;@�����"�����������*	�
�$�,�������!�"�*������"��0�
!��( 3�	����!9 3��
����"��@9 3�4�,� 3� ��4*���'��&������	)( 3���
"�����!�+����������=�0�
�"�����10�� ��'��&������	����!����1����� 3����	)( 3��� SMRT 
��!����+�!1����� 3����	)( 3��� BTSG �0& ��	�����! (���� ����'��&������	+:���(���=+"�*+
=� 3 
BETA ��� BTSG =�5��
�0& ����%�"���:*� BETA ������"��!�� 1.0  
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��4*��+�!�����%�""�*�����!�+0�
�7"����������=�79��7�������	�
�����!�?�	�=� 3�0& �
+$����� 3�	 +:��0& �!��	�!"�*+
,����"�(5���$�,�������!��=� 3�������( "����������'��&�
�����	)( 3�0��	��"�	���
,��4�!���:�����"�*�0& �)0)( 3=�"��0E�������
=�"�*��(!&��4�!=� 3
��������� �������,� 3����!$�)����,� 3� (P/E ratio) �$�,���!��0�
�����9�������!�+��)''3���	
,��!��� BTSC 
 

��'��&������	��4�!���%�"+$������*���%�" ��4*�!���0��	��"�	�)( 3�!� BTSC, SMRT 
Corp Limited (0�
�"�����10��) (“SMRT”), MTR Corp Limited (0�
�"�2���!�) 
(“HKMTR”), ��
 ComfortDelgro Corp (“Comfort”) (0�
�"�����10��) �,��@����!��
��4�!���%�""� �����:*�)( 3�!� SMRT  HKMTR ��
 Comfort ��(����� 

1. "� ��������%�"�0& ����%�""�*($��������!�+( 3��!��������������
( 3��"�*�!�*	�� 3�� 
2. "� ��������%�"��
 BTSC ($��������!�+=�0�
�"�����10��  2���!� ��
)"	 :*���

��*���(� 3��"�*�� 3�	��:�!�� 
3. "� ��������%�"��
 BTSC �0& ����%�""�*+("
���	�=����(,��!"���	�:*�������,�

� 3��9�( 3���������������������!$�)����,� 3� (P/E Ratio) "� ��( 3��0�
��>!����
"�*
�!�(�:��+��� 

,�!��+��>�( 3��1����� 3�������	)( 3��������"�*������ 3���������+
����� BTSC ��
1����� 3����	)( 3����"�*�� 3�	��:�!�� SMRT ��
 HKMTR ���� ��	)( 3+�!�
����������
�����)''3� =��>
"�*1����� 3����	)( 3��� Comfort ������ 3�"�*�
�������"��������� 
(���� ��=�!���$��������������������!$�)����,� 3� (P/E Ratio) ��=� 3 ��'��&������	+:������� 3�
!����+��>�"�* SMRT ��
 HKMTR ��4*�0�
��>�9����	�������������!�+��)''3���	,��!��� 
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	�!��=� 3�������������������!$�)����,� 3� (P/E Ratio) ��� 
SMRT ��4*��$���>,��9����	�������������!�+��)''3���	,��!��� BTSC          

�	���)�!&���!��0�
�����9���������	���?�������0& �!��0�
�����9������	)( 3��"�����
��)''3���	,��! (���� ����'��&������	 +:�=� 30�
��>!����	)( 3��"��=�0�������(�.�. 2556 
+$�������� 3,102.32 � 3����" ((����(�)� 3=������� 3���������) 
 

,���	: � 3����" 
����&���!������������� ����������� � 6 
" ��!*- 31 �*���� $.7. 2556 3,102.32 

0�
��>!����	)( 3���1(	�����������)''3� 4,831.52 

,�!: � 3�"����
���=� 3+��	"�*�!�*	�� 3��!����	)( 3���
1(	��������)''3� 1,729.20 

,�!: ����������	�=�!��+9�=+ (Incentive Fee) 0.00 
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ภาคผนวก กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

   
 

ภาคผนวก 6 
งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสดตามสมมตฐิานของกองทุนสาํหรับช่วงเวลาสามเดือน 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 มีนาคม 2556 และสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557











































 

   

 

 

ค าเตอืน / ขอ้แนะน า 

 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ทั้งนี้  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อก าหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเอง 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่ง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และประกาศต่างๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และ
จะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับดูแลการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 

 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556 





 

ใบคําขอเปดบัญชีและจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูจองซื้อท่ัวไป 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท จํานวน 5,788,000,000 หนวยในชวงราคาเสนอขายเบื้องตน 10.40 - 10.80 บาทตอหนวย 
 

เลขท่ีใบคําขอเปดบัญชีและจองซ้ือหนวยลงทุน          
 

 ผูจัดการการจดัจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ หรือ  ผูสนับสนนุการขายหนวยลงทนุ ................................................................................... รหัสสาขา ...................................... 
เรียน บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

วันท่ีจองซ้ือ  29 มีนาคม 2556  30 มีนาคม 2556  31 มีนาคม 2556 1 เมษายน 2556 2 เมษายน 2556  3 เมษายน 2556 4 เมษายน 2556 (ถึงเวลา 12.00 น.) 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลผูจองซ้ือหนวยลงทุน 

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหนวยลงทุน) 

  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประจําตัวประชาชน .................................................   บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาวและมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย เลขท่ีหนังสือเดินทาง ........................................ 

  นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล ................................................   นิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................ 

ออกโดย .............................................. วันท่ีออก  ........................................... วันท่ีหมดอายุ  ....................................  

ช่ือผูจองซ้ือหนวยลงทุน (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล, อ่ืนๆ (ระบุ.....................)) ........................................................................................................ เลขประจําตวัผูเสียภาษี (กรณีนิติบุคคล) ......................................... 

เพศ      ชาย     หญิง   อายุ  .................  ป    สถานภาพสมรส      โสด     สมรส     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ สัญชาติ  ..............................  อาชีพ   ................................................ 

วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.) หรือ วันจดทะเบียนนิติบุคคล (แลวแตกรณี) ...................................................................................... 

สถานท่ีติดตอ  (โปรดกรอก โดยละเอียด)   โปรดติดตอขาพเจาตามท่ีอยูท่ีระบุ ดังน้ี 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน/ทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................................................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย  .................................. 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได     เหมือนท่ีอยูตามทะเบียนบาน/ทะเบียนนิติบุคคล       อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  .................................................................................................................................รหัสไปรษณีย  .................................. 

โทรศัพท บาน  ..............................................   ท่ีทํางาน  .............................................   มือถือ  ................................................ โทรสาร  .......................................  อีเมลล ............................................................................... 

ในกรณีมีการจายเงินปนผล ขาพเจา     ประสงคใหหักภาษี ณ ท่ีจาย     ไมประสงคใหหักภาษี ณ ท่ีจาย 

สวนท่ี 2 ขอมูลการจองซ้ือหนวยลงทุน 
จองซ้ือขั้นต่ํา 2,000 หนวย และเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หนวย 
ขาพเจามีความประสงค จะจองซ้ือหนวยลงทุน กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ดังน้ี 

จํานวนหนวยลงทนุที่จองซื้อ ราคาจองซื้อทีต่องชาํระ (บาทตอหนวย) รวมเปนเงินทีต่องชาํระทั้งสิ้น (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

 10.80   

ท้ังน้ี ขาพเจาชําระเงิน โดย 

  เงินสด     เงินโอนจากบัญชีเงินฝากธนาคารผูรับจองซ้ือหนวยลงทุน (ผานเคานเตอรธนาคารเทาน้ัน)  ธนาคาร  ...............................................................................  เลขท่ีบัญชี  ................................................................... 

  คําสั่งหักบัญชีธนาคาร (เฉพาะผูท่ีมีบัญชีซ้ือขายกับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ)       ธนาคาร  ................................................................................  เลขท่ีบัญชี  .................................................................. 

  ดราฟต / แคชเชียรเช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / เช็ค ของธนาคาร .........................................................................   สาขา  .......................................................................... 

       หมายเลขตราสาร  .................................................................. ลงวันท่ีไมเกินวันท่ีท่ีจองซ้ือ และไมเกินวันท่ี 3 เมษายน 2556 โดยจะตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนเวลา 12.00 น. หรือเวลาเรียกเก็บเงินตามเช็คของผูรับจอง

 ซ้ือแตละรายของวันท่ี 4 เมษายน 2556 และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย: 

  สําหรับการจองซ้ือหนวยลงทุนผานผูจัดการการจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ  ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เพ่ือลูกคา” 

  สําหรับการจองซ้ือหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน      ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท”   

 การลงทุนในหนวยลงทุนตามคําสั่งน้ี เกิดจาก                    ความประสงคของขาพเจาเอง                      คําแนะนําท่ัวไป                      คําแนะนําเฉพาะเจาะจง 

 เม่ือขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนขางตนแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการ ดังน้ี (เลือกเพียงหน่ึงขอเทาน้ัน) 

   กรณีท่ีมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยูแลว / กรณีท่ีมีบัญชีทรัพยสินกับผูดูแลผลประโยชนหรือผูรับฝากทรัพยสิน (ตองเปนบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของผูจองซ้ือหนวยลงทุนเทาน้ัน) 

 ใหนําหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันฝากไวกับบริษัท  ..........................................………………..................................……  สมาชิกผูฝากเลขท่ี  ....................………………..................………………...... 

 เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย     ช่ือบัญชี  ..............................………………........................................................................................  เลขท่ีบัญชี  ................................................................................................... 

 กรณีท่ีไมมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยหรือตองการฝากหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุน ใหนําหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

*ในกรณีน้ี ทานจะยังไมสามารถทําการขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ีหากทานประสงคจะทําการขายหนวยลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ ทานจะตองทําการโอนหนวยลงทุนไปเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของทาน ซ่ึง
เปดไวกับบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยเปนการลวงหนา 

 ออกใบหนวยลงทุนในช่ือของขาพเจาและจัดสงใหขาพเจาทางไปรษณียลงทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดท่ีระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีและจองซ้ือหนวยลงทุนฉบับน้ี โดยขาพเจายินดมีอบหมายใหบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการทําใบหนวยลงทุนและสงมอบใบหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน 

กรณีท่ีผูจองซ้ือระบุไมสัมพันธกันหรือไมชัดเจน หรือไมไดระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย ช่ือบริษัทหลักทรัพย หรือหมายเลขบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยางใดอยางหน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการ
นําหนวยลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูจองซ้ือ 

การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีตองมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน ขาพเจาตองการใหคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน ตามวิธีการ ดังน้ี (เลือกไดเพียงวิธีเดียวเทาน้ัน) 
 

  จายเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็ค ขีดครอมเฉพาะสั่งจายขาพเจาตามช่ือท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดท่ีแจงไวขางตนน้ี 

  นําเขาบัญชีในช่ือของขาพเจา  ท่ี  ธนาคาร  …………………………………………..........……  สาขา  ……………………......……… เลขท่ีบัญชี …………………………………….  ประเภท   กระแสรายวัน    ออมทรัพย 

      (พรอมแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร) 

กรณีท่ีผูจองซ้ือระบุไมสัมพันธกันหรือไมชัดเจน หรือมิไดแนบสําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือแคชเชียรเช็ค ขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซ้ือหนวยลงทุน 

 

คําแนะนําและการรับทราบคําแนะนําเก่ียวกับความเสี่ยงของกองทุน  

เน่ืองดวยกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท มีระดับความเสี่ยงอยูท่ีระดับ 7 ดังน้ัน เม่ือผูลงทุนจัดทํา Risk profile แลวไดคะแนนนอยกวา 30 คะแนน ยอมถือวากองทุนน้ีมีความเสี่ยงท่ีสูงกวาระดับ

ความเสี่ยงท่ีผูลงทุนรับได หากผูลงทุนประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนในครั้งน้ี โปรดลงนามเพ่ือยืนยันวาไดรับทราบถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนแลว 

1. ขาพเจาไดรับคําแนะนําการลงทุนท่ีเหมาะสมถูกตองตามวัตถุประสงค และความตองการของขาพเจาแลว และไดรับการอธิบายถึงความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนแลว 

2. ขาพเจา (เลือกเพียงขอเดียว) 

 ไดทําแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC) และ แบบประเมินระดับความเสี่ยงของผูลงทุน (Risk profile) กับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศหรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนท่ีขาพเจาทําการจองซ้ือ

หนวยลงทุนดวยแลว หรือ 

 เปนลูกคาและไดเคยทําแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคา (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผูลงทุน (Risk profile) กับผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศหรือผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุนท่ี

ขาพเจาทําการจองซ้ือหนวยลงทุนดวยตามใบคําขอเปดบัญชีและจองซ้ือหนวยลงทุนน้ีแลวมาเปนเวลาไมเกิน 2 ป 

และขาพเจารับทราบระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของขาพเจาและระดับความเสี่ยงของหนวยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ท่ีขาพเจาจองซ้ือ ขาพเจาขอยืนยันและรับรองวา 

ขาพเจาประสงคท่ีจะจองซ้ือหนวยลงทุนน้ี ไมวาผลการประเมิน (Risk profile) ของขาพเจาเปนหรือจะออกมาเปนเชนไร และบริษัทจัดการกองทุนรวม รวมท้ังผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ไมมีหนาท่ีตอง

รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนน้ี 

3. ขาพเจารับทราบขอมูลการลงทุนของกองทุน กลาวคือ กองทุนจะลงทุนในรายไดสุทธิท่ีเกิดและจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน รวมถึงเงินอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวกับ

รายไดสิทธิดังกลาว นับจากวันท่ีการซ้ือขายรายไดสุทธิเสร็จสมบูรณ และจะสิ้นสุดลงในวันสิ้นสุดอายสุัญญาสัมปทานคือ วันท่ี 4 ธันวาคม 2572 ดังน้ัน มูลคาทรัพยสินกิจการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิ

ในรายไดสุทธิดังกลาวท่ีเหลืออยู โดยมูลคาท่ีลดลงในแตละปอาจเปนจํานวนท่ีไมเทากัน ซ่ึงข้ึนอยูกับการประเมินคาทรัพยสินดังกลาว โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผลและการคืนเงิน

ลงทุนดวยการลดทุน และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชนจากรายไดสุทธิหรือท่ีเก่ียวกับรายไดสุทธิของกิจการดังกลาวท่ีกองทุนไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได 
 

 ลงช่ือ ...............................................................................ผูจองซ้ือ 

ลงช่ือ ...................................................... ลงช่ือ ...................................................... ลงช่ือ ...................................................... ลงช่ือ ................................................ ........................ 

 ผูจองซ้ือหนวยลงทุน  เจาหนาท่ีบันทึกรายการ  เจาหนาท่ีรับมอบอํานาจ  ผูติดตอกับผูลงทุน รหัสผูติดตอผูลงทุน 
 

คําเตือน:  โปรดอานรายละเอียดดานหลังกอนลงนาม  

การลงทุนมีความเส่ียงผูลงทุนโปรดศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนกอนตัดสินใจลงทุน 
แผนที่ 4 สําหรับผูจองซ้ือหนวยลงทุน 



ขอสงวนสิทธิของบริษัทจัดการ   

1. หากผูถือหนวยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงขอมูลหรือขอเท็จจริงใดๆ  ท่ีไดแจงไวกับบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน ผูถือหนวยลงทุนจะแจงใหบริษัทจัดการ และ/หรือ นายทะเบียน

ทราบ หากมิไดมีการแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาว บริษัทจัดการจะถือเอาขอมูลท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนเปนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือขอตกลงกับรัฐตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐตางประเทศ หรือมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐตางประเทศ  ไมวาท่ีเกิดขึ้น

แลวในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติการ

และดําเนินการตางๆ เพื่อใหเปนไปตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึง การเปดเผยขอมูลตางๆ ของผูถือหนวยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจายจาก

เงินไดของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเทาท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือขอตกลง หรือกฎหมายของรัฐตางประเทศ 

คํารับรองและคาํยินยอมของผูลงทุน  

1. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีขาพเจาระบุไวน้ีถูกตองตรงตามความเปนจริง โดยขาพเจาไดรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเรียบรอยแลว และจะทําความเขาใจในหลักเกณฑและ

เง่ือนไขตางๆ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน  และตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอผูกพันในหนังสือชี้ชวน  รวมไปถึงเร่ืองท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงตอไปในภายหนาทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวา 

2.1 ขาพเจามิไดเปน ผูถือหุนหรือหุนสวนในบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือความ

เปนหุนสวนท้ังหมด แลวแตกรณี  

2.2 บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ไมถือหุนหรือไมเปนหุนสวน ไมวาทางตรงหรือทางออมของขาพเจาเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดหรือความ

เปนหุนสวนท้ังหมด แลวแตกรณี และ  

2.3 ขาพเจาไมไดถือหนวยลงทุนแทน (เปน nominee) หรือเปนกองทุนสวนบุคคลของ (ก) บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) หรือ (ข) ผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนตามขอ 2.1 หรือ 

(ค) นิติบุคคลตามขอ 2.2 

2.4 ขาพเจาและกลุมบุคคลเดียวกัน (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 1/2554 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม)) ของขาพเจามิไดเปนผูจองซื้อ (และไมวาในเวลาใดๆ 

จะไมถือ) หนวยลงทุนของกองทุนในจํานวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน เวนแตเขาขอยกเวนท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ี ทน. 1/2554 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) กําหนด  

3. ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสถาบันการเงิน (รวมถึง บริษัทหลักทรัพย และ/หรือ นิติบุคลอ่ืนใด) ท่ีขาพเจามีการทําธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับการแสดงตน และ/

หรือ การระบุตัวตนของขาพเจารวมถึงขอมูลเก่ียวกับผูรับประโยชนท่ีแทจริงของขาพเจา ใหแกบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายหนวยลงทุนในประเทศ ท้ังน้ี เพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวของ 

4. ขาพเจาไดอาน รับทราบและเขาใจดีวา (หรือในกรณีบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยเปนผูกระทําการในนามของลูกคา ลูกคาไดยืนยันตอบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยวาไดอาน รับทราบและ

เขาใจดีวา) (ก) การเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน (1) กระทําโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา”) 

ใหแกบุคคลท่ีมิใชบุคคลผูมีสัญชาติอเมริกัน โดยเปนธุรกรรมนอกสหรัฐอเมริกา และ (2) กระทําภายใตกฎ 144 A ของพรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา (“กฎ144 A”) ใหแกบุคคลผูมี

สัญชาติอเมริกันซึ่งเปนท้ัง “ผูซื้อสถาบันท่ีมีคุณสมบัติ” ตามท่ีนิยามไวในกฎ 144 A ของพรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา  และ “ผูซื้อท่ีมีคุณสมบัติ” ตามความหมายท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 2(เอ)(51) ของ พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (“พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐอเมริกา”) (ข)  หนวยลงทุนของกองทุนมิไดมีการจดทะเบียนและจะไมมีการจด

ทะเบียนภายใต พรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหลักทรัพยของมลรัฐหรือรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือท่ีอ่ืนใด (นอกจากภายใตกฎหมายหลักทรัพยของประเทศไทย) 

และ (ค) กองทุนมิไดจดและจะไมมีการจดทะเบียนเปนบริษัทจัดการการลงทุนตาม พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐอเมริกา และผูลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนจาก พรบ. บริษัทลงทุนของ

สหรัฐอเมริกา 

5. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจา (ก) เปน หรือ ณ เวลาท่ีมีการซื้อหนวยลงทุนจะเปน เจาของผูไดรับผลประโยชนในหนวยลงทุน และมิไดเปนบุคคลผูมีสัญชาติอเมริกันและมิไดเปนผูมี

ภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกา (ตามคํานิยามของกฎ Regulation S) หรือ (ข) เปนบริษัทนายหนาคาหลักทรัพย (Broker-dealer) ซึ่งกระทําการในนามของลูกคาของตน และลูกคาผูจองซื้อ

ของตนไดยืนยันกับบริษัทวา (1) ลูกคาดังกลาวเปน หรือ ณ เวลาท่ีมีการซื้อหนวยลงทุนจะเปน เจาของผูไดรับผลประโยชนในหนวยลงทุน และ (2) ลูกคาดังกลาวมิไดเปนบุคคลผูมี

สัญชาติอเมริกันและมิไดเปนผูมีภูมิลําเนาในสหรัฐอเมริกา (ตามคํานิยามของกฎ Regulation S) 

6. ขาพเจาตกลงวาในอนาคตหากขาพเจาตัดสินใจเสนอขาย ขายตอ จํานํา หรือโอนโดยประการอ่ืนใดซึ่งหนวยลงทุน การเสนอขาย ขายตอ จํานําหรือโอนโดยประการอ่ืนซึ่งหนวยลงทุน

ดังกลาวจะตองกระทําโดยใหเปนไปตามพรบ. หลักทรัพยของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายหลักทรัพยอ่ืนๆท่ีใชบังคับ โดยเสนอขาย ขายตอ จํานํา หรือโอนโดยประการอ่ืนภายนอก

สหรัฐอเมริกาเทาน้ัน ใหแกผูซื้อซึ่งขาพเจาทราบวามิไดเปนบุคคลผูมีสัญชาติอเมริกัน (ตามคํานิยามของกฎ Regulation S) โดยเปนธุรกรรมซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎขอ Rule 903 

หรือ Rule 904 ของกฎ Regulation S และไมทําใหกองทุนมีหนาท่ีตองจดทะเบียนภายใต พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐอเมริกา  ท้ังน้ี ธุรกรรมในแตละกรณีขางตนตองเปนไปตามกฎหมาย

หลักทรัพยท่ีใชบังคับ 
 

 

คําเตือน:  โปรดอานรายละเอียดดานทายน้ี ท้ังน้ี ขอความดานหนาและดานหลังของเอกสารฉบับน้ีถือเปนสวนหน่ึงสวนเดียวกันของเอกสารฉบับน้ี ซึ่งถือวาผูลงทุนรับทราบและตกลงยินยอม

ดวยทุกประการแลว 

 
คําเตือน 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได นอกจากน้ี มูลคาของ

หนวยลงทุนอาจมีความผันผวน และนักลงทุนอาจไมสามารถจําหนายหนวยลงทุนไดในราคาเทากับหรือมากกวาราคาจองซื้อ กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เปนกองทุนรวมท่ีมุง

ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานท่ีเปนประโยชนสาธารณะในวงกวาง โดยกิจการโครงสรางพื้นฐานเหลาน้ีเปนกิจการท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง

เปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุนกอนท่ีจะตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้

ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเม่ือมีขอสงสัย ใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน ท้ังน้ี กองทุนรวมเปนนิติ

บุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม  

• ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวย

กฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 

 


	ปกหน้าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ BTSGIF
	Prospectus Revised_FINAL inc Appendix_Reduced
	Prospectus Revised_FINAL inc Appendix
	Prospectus Revised_FINAL
	Prospectus Filed (1-4)_Revised_TC
	Prospectus Filed (5-10)_Revised TC

	ThaiOC_Appendicies_2013 03 12

	Last page

	ปกหลังหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ BTSGIF



