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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2562 
ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

การแนะน าก่อนการประชุม 

 พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนและแนะน าตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุน”) 
ตัวแทนผู้บริหารทรัพย์สินจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชนจ์ากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและบันทึกการประชุมจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากัด ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 

1. ตัวแทนบริษัทจัดการ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง  Head of Real Estate & Infrastructure Investment  
คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ  ผู้จัดการกองทุน 
คุณฐปณีย์ นามนิราศภัย  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 

2. ตัวแทนผู้บริหารทรัพย์สิน จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ (CEO) 

3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
คุณศรัณย์ บุญญะศิริ  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ  ประธานกรรมการบริหารของบริษัทจัดการ 
คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดการ  
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล  Head of Business Distribution ของบริษัทจัดการ 

4. ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

คุณนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์      

5. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

คุณพิณผกา อัครนุพงศ์ 

6. ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและบันทึกการประชุม จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากัด 

คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช 
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พิธีกรชี้แจงถึงองค์ประชุมของการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ดังนี้  

 ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมต้องถือหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

 พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลา 14.00 น. 
จ านวน 1,355 ราย นับจ านวนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 3,561,606,332 (สามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนหกพันสามร้อย
สามสิบสอง) หน่วย คิดเป็นร้อยละ 61.5343 ของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 5,788,000,000 (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
แปดล้าน) หน่วย ครบเป็นองค์ประชุม และพิธีกรได้เชิญคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

คุณพรชลิต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจ าปี 2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท และเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้ามาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขออนุญาตเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 

พิธีกรชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1  รับทราบข้อมูลเกีย่วกับกองทุน  

 วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 

 วาระท่ี 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 

 วาระท่ี 4  รับทราบการจา่ยเงินปันผลและเงนิคืนทุนประจ าปี 2561/62 

 วาระท่ี 5  รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จา่ยในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 

 วาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 
เนื่องด้วยวาระการประชุมทั้งหมดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

ถามค าถามต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการน าเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยพิธีกรจะเป็นผู้แจ้งช่วงเวลาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยมีข้อปฏิบัติส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซักถามดังนี้ 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมาที่ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ 

2. แจ้งชื่อ นามสกุล พร้องทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามค าถาม 

พิธีกรขอความร่วมมือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามและอภิปรายให้ชัดเจนและตรงประเด็น และไม่กระทบกับผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ในกรณีที่ค าถามนั้นเกี่ยวข้องกับวาระอื่น ค าถามดังกล่าวจะถูกน าไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องแทน 
และขอความร่วมมือในการปิดเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือ หรือเปล่ียนเป็นระบบส่ัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุน
มีความจ าเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องประชุมได้ 
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คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่า ปัจจุบันผู้ถือหน่วยท่านอื่นยังคงลงทะเบียนอยู่ 
จึงเห็นควรให้รอผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ประธานที่ประชุมจึงสอบถามที่ประชุมว่าจะให้รอให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จหรือไม่ 
ที่ประชุมมีความเห็นให้เริ่มการประชุมโดยไม่ต้องรอผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทะเบียนอยู่ ประธานที่ประชุมจึงเริ่มด าเนินการ
การประชุมตามวาระการประชุม  

วาระที่ 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการประชุมนี้เป็นการประชุมครั้งแรก บริษัทจัดการจึงประสงค์
ที่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน ดังนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง   
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นับเป็น
ระยะเวลา 6 ปี กองทุนได้ลงทุนในรายได้สุทธิจากรถไฟฟ้า BTS เส้นทางหลัก ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ปัจจุบัน ระยะเวลา
สัมปทานคงเหลือ 10.5 ปี ซึ่งจะส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2572 กองทุนมีจุดเด่นจากผู้โดยสารมีโอกาสเติบโตในอนาคต 
ค่าโดยสารมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น อัตราก าไรจากการด าเนินงานดีขึ้น และมีโอกาสใหม่ๆ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง โดยรายละเอียดกองทุนมีดังนี ้

ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนหน่วยลงทุน 5,788 ล้านหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันจัดตั้งกองทุน (17 เมษายน 2556) : 10.80 บาท 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 : 10.611 บาท (หลังจา่ยคืนเงินทุน ครั้งที่ 3) 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 : 10.442 บาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4) 

เงินทุนจดทะเบียน ณ วันจัดตั้งกองทุน : 62,510.40 ล้านบาท 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 : 61,416.47 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3) 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 : 60,438.30 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4) 

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  
ผู้สนับสนุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“BTSG”) และ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“BTSC”) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) จะต้องถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 33.3 

เป็นระยะเวลา 10 ปี 
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กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนโดยมี BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BTSC ถือหน่วยลงทุนจ านวนร้อยละ 33 
อย่างน้อย 10 ปี ส่วนที่เหลือเป็นการถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นๆ เช่น นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา และกองทุนซื้อรายได้
ค่าโดยสารสุทธิจาก BTSC ภายใต้สัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ โดย BTSC เป็นผู้ด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนและตรวจทานการปฏิบัติงานของ BTSC นอกจากนี้ 
กองทุนรวมมีตัวแทนจากบริษัทจัดการเป็นกรรมการของ BTSC เพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานของ BTSC และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายใต้สัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ  

กรรมการของ BTSC มีจ านวนทั้งหมด 9 ราย ประกอบด้วย กรรมการจาก BTSG จ านวน 3 ราย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จ านวน 3 ราย และกรรมการอิสระจ านวน 3 ราย โดยมีการก าหนดเรื่องสงวนไว้ ซึ่ง BTSC 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับมติจากตัวแทนบริษัทจัดการอย่างน้อย 2 เสียง  เรื่องสงวนดังกล่าว เช่น การก่อหนี้เพิ่มเติม 
การเพิ่มทุน การแก้ไขสัญญาสัมปทาน  

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนจะแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการ คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในธุรกิจรถไฟฟ้า และท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาการลงทุนแก่บริษัทจัดการ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีจ านวน 6 ราย 
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจากบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จ ากัด คือ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ และ คุณศรัณย์ บุญญะศิริ 
ตัวแทนจากบริษัทจัดการจ านวน 3 ราย และผู้จัดการกองทุน 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และท าหน้าที่ควบคุมดูแล
บริษัทจัดการ จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุน จัดเก็บทรัพย์สินของกองทุน และตรวจทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกับบริษัทจัดการ 

ทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน 
ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบ

ขนส่งทางราง 
รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น สายสุขุมวิท 17 กิโลเมตร (สถานี
หมอชิต – สถานีอ่อนนุช) และสายสีลม 6.5 กิโลเมตร (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - 
สถานีสะพานตากสิน) 
สัญญาสัมปทานส าหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักจะสิ้นสุดลง
ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2572 
รายได้สุทธิ คือ รายได้ค่าโดยสาร หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานและบ ารุงรักษา ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้ค่าโฆษณา และค่าเช่าพื้นที่ 

ผู้ด าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ีเข้าลงทุน วันท่ี 17 เมษายน 2556 
อายุการจัดหาผลประโยชน์ วันท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2572 
ต้นทุนเงินลงทุน 61,432 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ านวน 33 ล้านบาท) 
ราคาประเมินล่าสุด 59,100 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562) ประเมินเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) 
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ข้อมูลท่ัวไปของกองทุนมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป 
จ านวนเงินระดมทุนเพื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนครั้งแรก 

62,500 ล้านบาท 

อายุสัญญาสัมปทานคงเหลือ ประมาณ 10.5 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2572 
รายได้ค่าโดยสารเติบโตเฉล่ียต่อปี  ร้อยละ 9.2 ต่อปี (18 ปีนับจากเปิดให้บริการ) 
จ านวนผู้โดยสารเส้นทางสายหลัก 241 ล้านเที่ยว (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) คิดเป็น 744,475 เที่ยวต่อวันท าการ 
อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธริายได้สุทธิ  

ร้อยละ 66.1 (ก าไรหารด้วยรายได้ค่าโดยสาร) 

อัตราผลตอบแทน ร้อยละ 5.8  

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน คือ รถไฟฟ้าสายหลัก ประกอบด้วยสายสีเขียวเข้ม (สายสุขุมวิท) จากสถานีหมอชิต ถึง 
สถานีอ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร สายสีเขียวอ่อน (สายสีลม) จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีสะพานตากสิน 
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร กองทุนไม่ได้ลงทุนในส่วนต่อขยายจากรถไฟฟ้าสายหลัก โดยส่วนต่อขยายประกอบไปด้วย 
1) ส่วนต่อขยายส่วนใต ้จากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะ ระยะทาง 17.9 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 2 เฟส โดยเฟส 1 จากสถานี
อ่อนนุช ถึงสถานแีบร่ิง ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2554) และเฟส 2 จากสถานีแบริ่ง ถึงสถานี
ส าโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2560) และจากสถานีส าโรง ถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ 
ระยะทาง 10.8 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2561) 2) ส่วนต่อขยายส่วนตะวันตก จากสถานีสะพานตากสิน ถึง
สถานีบางหว้า  ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อปี 2556) 3) ส่วนต่อขยายส่วนเหนือ จากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคูคต 
ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร (จะเปิดให้บริการในปี 2563) กองทุนลงทุนในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก โดยเงินลงทุนทั้งหมดจะลงทุน
โดย BTSC เช่น งานโยธา งานระบบ และรถไฟฟ้า ดังนั้น BTSC จึงได้สัญญาสัมปทานเป็นเวลา 30 ปี โดยจะหมดอายุวันที่ 
4 ธันวาคม 2572 BTSC จะเป็นผู้รับรายได้ค่าโดยสารในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ส าหรับรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยาย กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุน รายได้ค่าโดยสารจึงเป็นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จ้าง BTSC 
เพื่อบริหารการเดินรถไฟฟ้าและบ ารุงรักษา BTSC จึงได้รับค่าบริหารการเดินรถและค่าบ ารุงรักษา โดย BTSC รับบริหาร
การเดินรถไฟฟ้าและบ ารุงรักษา ดังนี้ ส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะฯ ส่วนต่อขยายจากสถานีหมอชิต ถึง
สถานีคูคต และส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีบางหว้า และส่วนหลักหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 
ซึ่งกองทุนมีสิทธิในการซื้อรายได้ที่ BTSC ได้รับจากการบริหารการเดินรถและบ ารุงรักษา  

กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 ดังนี ้

ล าดับ  ผู้ถือหนว่ยลงทนุ 10 อนัดบัแรก จ านวนหนว่ยลงทุน สัดส่วน % 
1. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33 
2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 375,239,000 6.48 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 360,044,370 6.22 
4. ส านักงานประกันสังคม 226,634,000 3.92 
5. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 225,074,300 3.89 
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ล าดับ  ผู้ถือหนว่ยลงทนุ 10 อันดบัแรก  จ านวนหนว่ยลงทุน สัดส่วน % 
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 165,460,800 2.86 
7. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 153,561,200 2.65 
8. นายคีรี กาญจนพาสน์ 98,703,580 1.71 
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 74,075,000 1.28 
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 61,582,200 1.06 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระท่ี 1 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี ้

คุณสุพจน์ พงศ์กดิาการ ผู้ถือหนว่ยมาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ไดม้ีการจดรายงานการประชุมหรือไม่ 

คุณพรชลิต ชี้แจงว่า กองทุนได้ด าเนินการบันทึกรายงานการประชุม ไม่ว่าจะมีการลงคะแนนหรือไม่ก็ตาม   

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ 

1. ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี พ.ศ.2556 กองทุนได้มีการลดทุนไปทั้งหมดจ านวน 4 ครั้ง ในปี 2557 ลดทุนจ านวน 
7.7 สตางค์ ปี 2558 ลดทุนจ านวน 4.8 สตางค์ และปี 2559 ลดทุนจ านวน 6.4 สตางค์ ปี 2560 และ 2561 ไม่มีการลดทุน 
แต่ในปี 2562 มีการลดทุนถึงจ านวน 16.9 สตางค์ เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สิน จึงอยากสอบถามว่า 
ต่อไปจะมีการลดทุนเป็นจ านวนมากอย่างมีนัยส าคัญอีกหรือไม่ และจะเกิดขึ้นทุกกี่ปี 

2. อายุสัมปทานในการรับสิทธิผลประโยชน์รายได้ของกองทุนเหลือเพียง 10.5 ปี จากการติดตามข่าวสารจะพบว่า 
รัฐบาล (กรุงเทพมหานคร) พยายามที่จะให้ก าหนดเพดานค่าโดยสารเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน หากรัฐบาลเจรจาไม่ให้
กองทุนขึ้นราคาค่าโดยสาร แต่ให้ขยายระยะเวลาของสัมปทานเป็นการตอบแทน หากกองทุนขยายระยะเวลาสัญญาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันจาก 10.5 ปี ออกไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้ประโยชน์จากส่วนที่ขยายอายุจากการลงทุนในกองทุนหรือไม่ 

3. เนื่องจากว่ากองทุนเป็นกองทุนที่รับรู้รายได้จากการให้บริการรถไฟฟ้าสายหลัก คือ จากสถานีหมอชิตถึงสถานี
อ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีสะพานตากสิน แต่ส่วนต่อขยายอื่นๆ ไม่ใช่รายได้ของกองทุน แต่เป็นของ
กรุงเทมหานคร แต่กรุงเทพมหานครได้ออกข่าวว่า อยากให้มีการประมูลใหม่ โดยรวมสายสีเขียวส่วนหลักกับส่วนต่อขยาย
จากสายหลัก คือ จากสถานีหมอชิตไป ถึงสถานีคูคต จากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีแบริ่ง จากสถานีแบริ่ง ถึงสถานีในจังหวัด
สมุทรปราการ และรวมถึงจากสถานีสะพานตากสิน ถึงสถานีบางหว้า รวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 69 กิโลเมตร ซึ่งหากเป็นไปตาม   
ที่มีการน าเสนอข่าวและ BTS ชนะการประมูล กองทุนจะได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร กับช่วงระยะเวลาที่เหลือของสัมปทาน 
ที่จะหมดในปี 2572 และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลกระทบหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงส าหรับค าถามข้อ 1. ว่า เงินที่กองทุนระดมทุนมาทั้งหมดจ านวน 62,500 ล้านบาท ได้น าไปใช้ในการซื้อ
รายได้สุทธิประมาณ 61,399 ล้านบาท ส่วนอีก 1,100 ล้านบาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน การคืนทุนของกองทุน 
กองทุนก็จะคืนจบครบจ านวนเงินที่กองทุนระดมมาคือ 62,500 ล้านบาท โดยส่วนแรกจ านวน 1,100 ล้านบาท  ที่ใช้ในการจัดตั้ง
กองทุน กองทุนได้ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี ปีละ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งได้ตัดจ่ายและคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไป
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ในช่วง 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4 และ 5 ที่ผ่านมาไม่ได้คืนทุนเพราะว่าได้ตัดจ่ายและคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนครบเรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับปีล่าสุดที่มีการคืนทุนนั้น เป็นการคืนทุนในส่วนมูลค่าเงินลงทุนในการซื้อรายได้สุทธจิ านวน 61,399 ล้านบาท ซึ่งจากนี้ไป
กองทุนจะทยอยคืนทุนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไปเรื่อยๆ เพราะมูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเรื่อยๆ จนเท่ากับเงินที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนมา โดยในท้ายที่สุดมูลค่าของหน่วยลงทุนจะเป็นศูนย์หากไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยการคืนทุนดังกล่าว
เป็นการคืนทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงินที่กองทุนได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกในราคา 
10.8 บาท  

 

คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลดทุนจะมีจ านวนไม่เท่ากับที่ผ่านมา เพราะจะเป็นการลดทุนเรื่อยๆ ทุกไตรมาส 
การลดทุนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561/2562 ที่ค่อนข้างสูง เพราะว่ามีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนใหม่ 
แต่ในอนาคตคงจะไม่มีการลดทุนเป็นจ านวนมากเหมือนกับท่ีเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561/2562 

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า ค าถามข้อ 2. และ 3. เป็นเรื่องเดียวกัน จึงขอชี้แจงรวมกันดังนี้ เรื่องการประมูลสัมปทานในปีหน้า
ตามที่ได้มีการเสนอข่าวออกไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะรัฐบาลได้เริ่มเจรจากับ BTS แล้ว แต่การเจรจายังไม่มีข้อสรุป 
ส่วนประเด็นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ถ้าหากลดค่าโดยสารแล้วจะมีการขยายระยะเวลา
สัมปทาน ในกรณีนี้ หากมีการลดค่าโดยสาร รัฐบาลจะต้องชดเชยรายได้ในส่วนที่กองทุนไม่ได้รับจากการลดค่าโดยสาร
ดังกล่าว ซึ่งวิธีการชดเชยนั้น อาจเป็นการชดเชยโดยตรง คือ การชดเชยในส่วนต่าง หรือให้ BTS เป็นผู้ชดเชยรายได้ อีกวิธีหน่ึง
คือการขยายระยะเวลาสัมปทาน อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ หาก BTS และรัฐบาลได้ข้อสรุปแล้ว จะต้องน ามาขอมติอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นของ BTS และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนด้วย 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน การให้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุมส่วนต่อขยาย
รวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร กองทุนได้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้เฉพาะสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตร 
จึงขอใหบ้ริษัทจัดการกองทุนชี้แจงเรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงว่ามีการแบ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอย่างไร   

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการรถไฟฟ้าจะมีการแบ่งส่วนกันรับผิดชอบระหว่างส่วนหลัก
ที่กองทุนลงทุนและส่วนต่อขยาย ส าหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง หากสามารถแบ่งแยกได้ ทาง BTSC ก็จะแบ่งแยกมา 
เช่น การว่าจ้าง Siemens ก็จะมีการแบ่งแยกเป็นของส่วนหลักและส่วนต่อขยาย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพนักงานตามสถานี
ก็มีการแบ่งแยกกันชัดเจนระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยายโดยแบ่งตามสถานี ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่าย
ระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยายได้ เช่น ค่าพนักงานท่ีส านักงานใหญ่ ก็จะแบ่งแยกค่าใช้จ่ายกันตามระยะทางที่แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ โดยในส่วนของกองทุนนั้น ลงทุนเป็นระยะทางทั้งส้ิน 23.5 กิโลเมตร การค านวณค่าใช้จ่ายก็จะน าระยะทางดังกล่าว
หารด้วยระยะทางทั้งหมด ซึ่งในอนาคตที่จะมีการให้บริการรถไฟฟ้าในระยะทางที่มากขึ้น ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เป็น
ค่าใช้จ่ายคงที่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงได้ในอนาคต 

คุณลินดา มุทิรางกูร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เมื่อครบระยะเวลาสัมปทานในอีก 10.5 ปี 
กองทุนจะน าส่วนต่อขยายเข้ามาเป็นทรัพย์สินในกองทุนหรือไม่ เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สิน
ให้ลงทุนเมื่อครบระยะเวลาสัมปทาน  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า กองทุน รวมถึงบริษัทจัดการ และ BTS มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนต่อขยาย 
เพื่อเพิ่มขนาดของกองทุนและเพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานขึ้น 
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คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อ (Call option) รายได้จาก BTS ส าหรับสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้ 
 

คุณสุรพงษ์ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากสิทธิที่จะซื้อรายได้จาก BTS ส าหรับส่วนต่อขยายแล้ว กองทุนมีสิทธิ
ในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ในการซื้อรายได้ส าหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด โดยหาก BTS จะขายรายได้ส าหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ กองทุนมีสิทธิท่ีจะเรียกให ้BTS ขายรายได้ดังกล่าวให้แก่กองทุน
ก่อนบุคคลอื่น   

คุณสมศักดิ์  กนกภากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ข่าวเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา
สัมปทานจ านวน 40 ปี กับกรุงเทพมหานคร และการจ ากัดเพดานค่าโดยสารไว้ไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย รวมถึงข่าวเกี่ยวกับ
นโยบาย 15 บาทตลอดสาย เป็นอย่างไร ทางรัฐบาลได้มาคุยกับกองทุนหรือ BTS หรือไม่ เพราะข่าวทั้งสองดังกล่าว
เป็นประเด็นที่กระทบต่อผู้ลงทุนค่อนข้างมาก  

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า ข่าวเรื่องการขยายอายุสัมปทาน 40 ปี ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่ได้ตกลงกันว่า
จะขยายระยะเวลาสัมปทานกี่ปี แต่ข่าวเกี่ยวกับการเจรจาค่าโดยสารเกิดขึ้นจริง โดยเป็นค าส่ังของรัฐบาล และรัฐบาลต้องการ
ก าหนดอัตราค่าโดยสาร เมื่อมีการเปิดบริการส่วนต่อขยายไปยังสถานีคูคตและไปยังสถานีเคหะ ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้
ในอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 65 บาท แต่รายละเอียดยังอยู่ในระหว่างเจรจา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรัฐบาล
ก็ต้องค านึงถึงผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการชดเชยให้แก่กองทุน ซึ่งการชดเชยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ 
เช่น การขยายระยะเวลาสัมปทาน หรือการชดเชยรายได้จาก BTS ซึ่งถ้าหากการเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว กองทุนจะน าข้อสรุปดังกล่าว
มาให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาต่อไป 

คุณสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับข่าวการก าหนดราคาค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสายนั้น มีความเป็นไปได้
ที่รัฐบาลจะท า แต่รัฐบาลจะต้องชดเชยรายได้ให้แก่กองทุน โดยการชดเชยรายได้นั้น ในต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกัน 
เช่น ปักกิ่ง รัฐบาลปักกิ่งเชิญ BTS และ MTR Corporation Limited  ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมประมูลสัมปทาน
รถไฟฟ้าสายที่ 16 ของเมืองปักกิ่ง ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานโยธาให้ทั้งหมด โดย BTS จะลงทุนในงานระบบ
รถไฟฟ้าเครื่องกล โดยรัฐบาลการันตีอัตราผู้โดยสารที่ร้อยละ 85 กล่าวคือ หากอัตราผู้โดยสารต่ ากว่าร้อยละ 85 รัฐบาล
จะชดเชยค่าโดยสารให้ แต่ถ้าหากมากกว่าก็จะน ารายได้มาแบ่งกัน โดยผู้ขอชดเชยน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะการประมูล 
หรือวิธีการชดเชยรายได้รูปแบบอื่น เช่น เมืองนิวยอร์กออกกฎหมายภาษีพิเศษส าหรับอาคารผู้ที่ได้รับประโยชน์รอบๆ 
เพื่อน ามาสนับสนุนค่าโดยสารให้ถูกลง เป็นต้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นเรื่องดีส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เพราะมีผู้การันตี
รายได้ใหแ้ก่กองทุน  

คุณลินดา มุทิรางกูร สอบถามว่า ตามที่ได้มีการรายงานว่า กองทุนและ BTSG มีข้อตกลงเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุน
ของ BTSG ในกองทุนจ านวนร้อยละ 33.3 เป็นระยะเวลา 10 ปี นั้น ปัจจุบัน ระยะเวลาดังกล่าวเหลือเพียง 3 ปีกว่า BTSG 
จะขายหน่วยลงทุนหรือไม่ 

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า คุณสุรพงษ์คงไม่สามารถตอบแทนได้ แต่หากตอบในฐานะส่วนตัวแล้ว คิดว่า BTSG คงจะไม่ขาย
หน่วยลงทุน  นอกจากนี้ BTSG ก็มีความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากข้อก าหนดทางกฎหมาย
ท าให้ซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุดเพียงเท่านี้  
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คุณสมพูล อาคมสุนทร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามเอกสารที่ได้รับ ระบุว่า “รายรับจาก
ผู้โดยสาร หักต้นทุน หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” ค าว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” คืออะไร เกี่ยวกับการจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่ 
และขอสอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ระยะเวลาสัมปทานเหลือเพียง 10.5 ปี กองทุนมีความจ าเป็นต้องซื้อรถไฟฟ้าด้วยหรือไม่ 
และหากไม่มีการต่ออายุ หรือขยายระยะเวลาสัมปทาน การตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มนั้นคุ้มค่าหรือไม่  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ค าว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” นั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 
ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในวาระถัดไป อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปพอสังเขปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายฝ่ายทุน 
และรวมถึงค่ารถไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยค่ารถไฟฟ้านั้น กองทุนมีแผนท่ีจะต้องลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าประมาณ 800 ล้านบาท เนื่องจากจะมีส่วนต่อขยายที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะท าให้
มีจ านวนผู้โดยสารเดินทางเข้าส่วนหลักมากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องซื้อรถไฟฟ้าเพิ่ม อันเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน 

คุณลักษณา นาคประเสริฐ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดกองทุนมีรายได้จาก
การให้บริการรถไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับค่าโฆษณาที่ติดอยู่บนรถไฟฟ้า กองทุนควรจะจัดหารายได้จากการโฆษณาดังกล่าวหรือไม่   

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ณ ตอนทีก่องทุนลงทุนนั้น กองทุนตกลงที่จะลงทุนเฉพาะในส่วนของรายได้ค่าโดยสารสุทธิเท่านั้น 
เพราะกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ของกองทุนจึงต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน คือ เกี่ยวกับ
การให้บริการรถไฟฟ้า ดังนั้น การค านวณราคาประเมินที่น ามาใช้ในการเข้าลงทุนก็ค านวณเฉพาะรายได้ค่าโดยสาร 
ส่วนค่าโฆษณาและค่าเช่าพื้นที่นั้น กองทุนไม่ได้น ามาค านวณเป็นกระแสเงินสดรับที่ใช้ในการค านวณต้นทุนซื้อสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต 

คุณลักษณา แสดงความคิดเห็นว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทจัดการควรจะต้องหาทางเจรจากับ BTS เพิ่มเติม 
เพื่อหาช่องทางในการได้รับค่าโฆษณา และค่าเช่าพื้นที่ 

คุณพรชลิต กล่าวว่า บริษัทจัดการจะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และชี้แจงว่า การที่กองทุนจะต่อรองเพื่อให้มีรายได้อื่นใด 
ที่นอกเหนือจากค่าโดยสารรถไฟฟ้าแล้ว กองทุนอาจจ าเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิหรือทรัพย์สินในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม 
ซึ่งบริษัทจัดการจะน าไปพิจารณา และหาช่องทางเพิ่มเติมต่อไป เพราะไม่ได้อยู่ในหนังสือชี้ชวนตั้งแต่แรก 

คุณปริญดา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง  แสดงความเห็นว่า รายได้จากการโฆษณา
ตามสถานรีถไฟฟ้าต่างๆ ควรเป็นของ BTS แต่รายได้จากการโฆษณาในรถไฟฟ้าควรจะเป็นของกองทุน 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทจัดการจะชี้แจงรายจ่ายด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ เช่น การเช่าพื้นที่บนสถานีใครเป็นผู้รับผิดชอบ รถไฟฟ้าที่วิ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
จ านวนระยะทางที่กองทุนลงทุนมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร แต่รถไฟฟ้าให้บริการครอบคลุมส่วนต่อขยายระยะทางรวม 
40 กิโลเมตร 

พิธีกร ชี้แจงว่า เนื่องจากค าถามนี้เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่อง ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561/62 ดังนั้น 
จึงขอน าไปตอบหลังจากชี้แจงข้อมูลในวาระท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว 
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คุณวิมลพักตร์ แสงบุษราคัม ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยเสียชีวิตก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาสัมปทาน ทายาทของบุคคลดังกล่าวต้องด าเนินการอย่างไร และการจ่ายเงินคืนทุนจะมีเกณฑ์การจ่ายอย่างไร 
กองทุนไม่มีนโยบายซื้อคืนหน่วยลงทุนใช่หรือไม่ แต่จะเป็นการคืนทุนจนทุนเป็นศูนย์ใช่หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนปิด กองทุนไม่มีนโยบายซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนก็สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องของการคืนทุนนั้น กองทุนจะด าเนินการ
ทยอยคืนทุนจนครบมูลค่า 10.8 บาท จนส้ินสุดระยะเวลาสัมปทาน แต่ทั้งนี้ เรื่องจ านวนการคืนทุนนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าราคา
ประเมินที่ลดลงด้วยเช่นกัน  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงด าเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 2  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณศิริเพ็ญ รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 
ในภาพรวมนั้น รายได้ค่าโดยสารอยู่ที่ 6,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท รายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ (NRTA) ปี 2561/62 จ านวน 4,603 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงขึ้น 187 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิปี 2561/62 จ านวน 4,525 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จ านวนเงิน
ที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทั้งหมดในปี 2561/62 จ านวน 4,525 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 เงินที่สามารถจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะเท่ากับรายได้จากการลงทุนสุทธิบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน โดยในช่วง 3 ปีแรก กองทุนจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของการคืนทุน ท าให้เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
จะมากกว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิ   

 ผลประกอบการประจ าปี 2561/62 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้ค่าโดยสาร 6,962.5 6,821.3 2.1% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวม 2,359.5 2,125.0 11.0% 

   ค่าใชจ้่ายพนกังาน 785.5 759.2 3.5% 
   ค่าซ่อมบ ารงุ 467.6 464.2 0.7% 
   ค่าสาธารณูปโภค 384.2 375.7 2.3% 
   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 21.5 21.8 (1.6)% 
   ค่าใชจ้่ายในการขาย    77.8 82.2 (5.3)% 
   ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอื่นๆ  114.8 101.1 13.6% 
   รายจา่ยฝา่ยทุน 508.1 320.8 58.4% 
รายได้จากเงินลงทนุในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธ ิ 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 
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 รายได้ค่าโดยสารประจ าปี 2561/62 จ านวน 6,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็น 29 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง บางส่วนมีการหักกลบกับค่าเผื่อ
ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีในเดือน มิถุนายน 2561 เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องเป็นจ านวน 18.5 ล้านบาท 
หากไม่มีการหักคา่เผ่ือค่าโดยสารดังกล่าว รายได้คา่โดยสารจะเป็นจ านวน 6,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีทีผ่่านมา 
ส่วนจ านวนเที่ยวในการเดินทางไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมจ านวน 2,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปทีีผ่่านมา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ยพนกังานจ านวน 785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.5 ซึ่งเป็นไปตามการปรบัเงินเดือนพนักงานประจ าป ี
ค่าซ่อมบ ารุงจ านวน 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ค่าสาธารณูปโภคจ านวน 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินจ านวน 21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงได้รับส่วนลด 
ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 ค่าใชจ้า่ยในการบริหารและอื่นๆ จ านวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.6 เนื่องจากมกีารเปล่ียนบตัรโดยสารส าหรับการเดินทางเที่ยวเดียว จากบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กเป็นบัตรโดยสารแบบบาง 
เพื่อรองรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารแบบใหม่ รายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 ประกอบด้วย 
ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติจ านวน 267 ล้านบาท ค่าปรับปรุงคล่ืนวิทยุส าหรับวิทยุสื่อสารจ านวน 
100 ล้านบาท และค่ารถไฟใหม่จ านวน 84 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา มีค่ารถไฟใหม่จ านวน 150 ล้านบาท ค่าปรับปรุง
คลื่นวิทยุจ านวน 66 ล้านบาท และค่าปรับปรุงระบบจดัเก็บค่าโดยสารจ านวน 58 ล้านบาท 

 จ านวนเที่ยวการเดินทางปี 2561/62 คิดเป็นจ านวน 241 ล้านเที่ยว ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
รถไฟฟ้าขัดข้องในเดือน มิถุนายน 2561 และจ านวนวันท าการของปี 2561/62 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 4 วัน ประกอบกับ
จ านวนวันหยุดยาวที่มากกว่าปีที่ผ่านมา และความอ่อนไหวต่อการปรับค่าโดยสาร จ านวนเที่ยวการเดินทางในวันท าการ 
เท่ากับ 744,475 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อน อัตราค่าโดยสารเฉล่ียเท่ากับ 29 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.4 จากปีที่ผ่านมา จากการรับรู้การปรับอัตราค่าโดยสารแบบเต็มปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และการปรับ ราคา
บัตรโดยสารประเภทเติมเงินในเดือน เมษายน 2561 ถ้าหากหักค่าเผ่ือค่าโดยสารที่ให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี อัตราค่าโดยสารจะเป็น 
28.9 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 

 การปรับค่าโดยสารในเดือน ตุลาคม 2560 มีการปรับค่าโดยสารส าหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวเพิ่มขึ้น 1 ถึง 3 บาท 
จากอัตรา 15 ถึง 42 บาท เป็นอัตรา 16 ถึง 44 บาท และปรับค่าโดยสารส าหรับบัตรโดยสารแบบ 30 วัน เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว
ทั้งส าหรับบัตรโดยสารส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่คงราคาบัตรโดยสารประเภทเติมเงินไว้ที่อัตรา 15 ถึง 42 บาท โดยในเดือน
เมษายน 2561 มีการปรับราคาบัตรโดยสารประเภทบัตรเติมเงินในอัตรา 15 ถึง 43 บาท ลดลง 1 บาท จากอัตราค่าโดยสาร
ของบัตรโดยสารเที่ยวเดียว 

 คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระท่ี 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้ 
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คุณอน ุว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  
 

1. เพราะเหตุใดรายได้ถึงไม่เพียงพอต่อเงินลงทุนที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งท าให้เกิดการขาดทุนสะสม อันเป็นเหตุให้
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อันท าให้กองทุนต้องลดทุนเป็นจ านวนมาก เพื่อชดเชยผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

2. ส าหรับสถานีที่เพิ่มขึ้น เช่น สถานีห้าแยกลาดพร้าว จะช่วยเพิ่มจ านวนผู้โดยสารได้จริงหรือไม่ และในเดือน
เมษายน 2562 จ านวนผู้โดยสารมีการเพิ่มร้อยละ 4-5 กองทุนจะสามารถคงจ านวนผู้โดยสารในระดับดังกล่าวต่อไปจนถึงส้ินปี
ได้หรือไม่ และจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กองทุนไม่ได้จ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ผ่านมา เพราะการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ของกองทุน ซึ่งกองทุนมีการขาดทุนจากการประเมนิค่า จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจา่ยเงินปันผลได้ แต่รายได้ค่าโดยสารหักด้วย

ค่าใช้จ่าย ซึ่งคือรายได้จากเงินลงทุนในการให้บริการรถไฟฟ้ายังคงเป็นบวกอยู่ ดังนั้น หากกองทุนไม่มีการขาดทุนจาก

การประเมินค่า กองทุนก็จะสามารถจา่ยเงินปันผลได้ ทั้งนี ้รายได้ค่าโดยสารยังคงเติบโตอยู่ แต่ไม่ได้เตบิโตเท่าที่ควร เนื่องจาก

จ านวนผู้โดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า  

ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ได้น าเสนอกับความจริงที่มีการใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน เนื่องจาก 
ณ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก แต่รายได้จากค่าโดยสารกลับลดลง ทั้งๆ ที่มีการเก็บค่าโดยสารเพิ่มขึ้น
ในทุกประเภทบัตรโดยสาร ยกเว้น ค่าโดยสารที่เรียกจากผู้สูงวัยและผู้พิการ โดยรายได้จากค่าโดยสารของกองทุน 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ยแล้ว ปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ประมาณ 5 เท่า จึงขอให้เป็นข้อพิจารณาว่า บริษัทจัดการ
ควรจะด าเนินการอย่างไร จึงจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบัน เพราะจ านวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าของกองทุนลดลง ติดขัด ล่าช้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา 

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมบ ารุง ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนบัตรโดยสาร 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นหรือไม่ โดยเฉพาะในการรับสมัครพนักงานจ านวนมาก จึงขอแสดงความเห็นว่า กองทุนควรพิจารณา
ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและด าเนินการต่างๆ ให้กองทุนสามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีก าไรจาก
การด าเนินงาน และน ามาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป และขอสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ กองทุนสามารถ
ควบคุมหรือลดลงได้หรือไม่ เพราะตามข้อมูลที่ได้รายงานมา ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 11 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2560/61 มีประมาณ 320 ล้านบาท ปี 2561/62 มีจ านวนมากกว่า
ปีอื่นๆ โดยกองทุนคาดว่า ในปี 2562/63 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ได้เกิดขึ้น
ในปี 2561/62 แล้ว นอกจากนี้ กองทุนคาดว่าในปี 2562/63 รายได้ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น โดยจ านวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ ้น
ประมาณร้อยละ 4-5 เนื่องจากมีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายส่วนใต้เมื่อปลายปี 2561 และจะทยอยเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย
ส่วนเหนือภายในปีหน้า  

 

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า ถ้าหากไม่มีการลงทุนพิเศษใดๆ ค่าใช้จ่ายก็จะมีจ านวนไม่มาก ส าหรับการเปล่ียนบัตรโดยสาร
จากบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กเป็นบัตรโดยสารแบบบาง สาเหตุที่ต้องเปล่ียนเนื่องจากเทคโนโลยีบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กดังกล่าว
ไม่เป็นที่นิยมและเลิกใช้งานไปแล้ว อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องอ่านบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ ปัจจุบัน ในการซ่อมแซม
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อุปกรณ์นั้น พนักงานจะต้องซื้ออุปกรณ์และปรับแต่งแก้ไขเอง เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย จนเมื่อมีการท าส่วนต่อขยาย 
จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้มีการท าพร้อมกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงจนกว่าเทคโนโลยีจะเปล่ียน  

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคล่ืนวิทยุนั้น ก็เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลเปล่ียน
นโยบาย โดยรัฐบาลได้จัดสรรคลื่นวิทยุที่อนุญาตให ้BTS ใช้ในระบบส่ือสารใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อให้สามารถ
ใช้คล่ืนวิทยุใหม่นั้น กสทช. จะไม่รับผิดชอบ ดังนั้น กองทุนจึงมีความจ าเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

คุณณรงค์ พุทธรักษา ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้ 
 

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ณ ตอนจัดตั้งกองทุน ซึ่งประเมินว่าทรัพย์สิน
ของกองทุนมีมูลค่าประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท แต่ปรากฏว่า เมื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอีกครั้ง มูลค่าทรัพย์สิน
ลดลงเหลือเพียงประมาณ 59,100 ล้านบาท และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในครั้งนี้  
เพราะผู้เสียประโยชน์ คือ ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการรายได้จากเงินปันผล เมื่อปรากฏว่า กองทุนไม่จ่าย  
เงินปันผล แต่จะใช้วิธีการคืนทุนแทน เหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่  

 

2. ค าว่า “ขาดทุนยังไม่ได้เกิดขึ้น” หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล 
 

คุณศิริเพ็ญ  ชี้แจงว่า ในเรื่องของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และเรื่องการลดทุนจะขออนุญาตน าไปตอบ
ในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ในเบื้องต้น ขอชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี แต่รายได้จาก
การด าเนินงานระบบรถไฟฟ้ายังคงเหมือนเดิม เงินที่ได้จากการให้บริการรถไฟฟ้าจะถูกน ามาจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยเท่าเดิม 
เพียงแต่เปล่ียนรูปแบบจากเงินปันผลเป็นเงินคืนทุน  

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายของพนักงานเพิ่มขึ้นจ านวน 26 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีจ านวนเท่าเดิม จึงขอสอบถามว่า
กองทุนมีเหตุจ าเป็นใดที่จะเพิ่มจ านวนพนักงาน 

2. รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนประเภทบัตรโดยสาร ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เป็นค่าใช้จ่ายที่กองทุนคาดการณ์ไว้ก่อนหรือไม่ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่กองทุนคาดการณ์ไว้ ขอสอบถามว่า ในอนาคตกองทุน
จะมีค่าใช้จ่ายที่กองทุนคาดการณ์ไว้อีกหรือไม่ และในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ 

 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 นั้น เกิดจากการปรับ
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานตามปกติ ไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนพนักงาน 

 

คุณณัฐวรรธน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า กองทุนมีค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นปีละ 26 ล้านบาท
ใช่หรือไม่  

 

คุณศิริเพ็ญ ตอบว่า ใช่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5  
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คุณประยุทธ พัวภัทรกุล ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทจัดการอธิบายเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน ณ ตอนออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ว่ามีมูลค่า 10.8 บาทต่อหน่วยลงทุน 
เป็นการตั้งราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ซึ่งตามข้อเท็จจริงมิได้เป็นไปตามที่ประเมินมูลค่าไว้  

คุณศิริเพ็ญ  ชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้นกระท าโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งท าการประเมินจ านวน
ผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสาร ซึ่งในช่วงปีแรกที่กองทุนจัดตั้งขึ้น กองทุนมีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารที่สูง แต่ในปี 
2557/58 มีปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึ้น เช่น ในเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล จ ากัด
เวลาให้กลับบ้านเร็ว ท าให้จ านวนผู้โดยสารลดลง โดยในปี 2558/59 จ านวนผู้โดยสารเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 6.3 แต่ในปี 
2559/60 จ านวนผู้โดยสารเติบโตเพียงร้อยละ 2.4 เนื่องจากเหตุการณ์สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2559 
ซึ่งภาครัฐงดการจัดกิจกรรมต่างๆ ท าให้จ านวนผู้โดยสารลดลง ในปี 2560/61 เดือนเมษายน 2560 กรุงเทพมหานคร
ปรับขึ้นค่าโดยสารในส่วนต่อขยายจาก 10 บาทเป็น 15 บาท และในเดือนตุลาคม 2560 มีการปรับขึ้นค่าโดยสารของส่วนหลัก 
จึงท าให้จ านวนผู้โดยสารในปี 2560/61 ไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่คาดการณ์ไว้ และในปี 2561/62 ส่วนหนึ่งเกิดจากรถไฟฟ้า
ขัดข้องในเดือนมิถุนายน ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ทีท่ าให้จ านวนผู้โดยสารในช่วงที่ผ่านมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ 

 

คุณเกรียงไกร เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทจัดการชี้แจงเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 
508.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560/2561 ถึงร้อยละ 58.4 และได้แสดงความเห็นว่า ผู้จัดการกองทุนควรเปรียบเทียบข้อมูล
เพิ่มขึ้นอีก 2 ถึง 3 ปี เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

คุณศิริเพ็ญ  กล่าวว่า บริษัทจัดการจะน าข้อเสนอแนะไปด าเนินการในการประชุมครั้งถัดไป และชี้แจงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถดูข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของกองทุน ทั้งนี้ ในส่วนของรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นในปี 
2561/62 จ านวนมากนั้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการส่วนต่อขยาย การปรับปรุงระบบ AFC 
และการปรับปรุงคลื่นวิทยุ ซึ่งในอนาคตคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนนีจ้ะลดลง 

คุณณัฐวรรธน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท มาจาก
การปรับปรุงระบบบัตรโดยสาร การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอยู่ในแผน ณ ตอนที่ตั้งกองทุนหรือไม่ ถ้าอยู่ จะมีค่าใช้จ่ายลักษณะนี้
อีกหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในการประเมินค่าใช้จ่าย ผู้เชี่ยวชาญจะค านวณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมหลายอย่าง และคิดโดยมี
อัตราเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผน ณ ตอนที่จัดตั้งกองทุน สาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงประเภท
บัตรโดยสารนั้น เนื่องจากเทคโนโลยีบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมและขัดข้องบ่อยครั้ง จึงด าเนินการ
เปล่ียนแปลง 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหน่ึง สอบถามว่า กองทุนจะเริ่มจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไหร่ 

 คุณศิริเพ็ญ ขออนุญาตตอบค าถามนี้เมื่อถึงวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน ประจ าปี 2561/62 
ซึ่งเป็นวาระท่ี 4  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทจัดการจึงตัดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในปีเดียว ไม่กระจาย
ค่าใช้จ่ายในหลายปีเป็นค่าเส่ือม วิธีการตัดค่าใช้จ่ายเช่นนี้ ผิดหลักการบัญชีหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า กองทุนซื้อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ และใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึกรายได้และรายจ่าย ดังนั้น 
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อใด ก็จะบันทึกลงในงวดนั้นๆ เลย และเนื่องจากกองทุนไม่ได้ตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ของ
กองทุน จึงไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นสินทรัพย์แล้วทยอยตัดจ่ายค่าใช้จ่าย 

 

คุณสุวมา เนาว์สูงเนิน ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
ที่เพิ่มขึ้น ขอให้กองทุนค านึงถึงความคุ้มค่ากับรายได้ที่กองทุนจะได้รับเพิ่มขึ้น และขอให้ท าประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประจ าปี 2562/63 ไว้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และมีสาเหตุจากอะไร 

 

คุณสมศักดิ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินมาจากกระแสเงินสด
ในอนาคตแล้วประเมินกลับมาเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ณ ปัจจุบันที่เหลืออยู่ประมาณ 59,000 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่า
มาจากการคาดการณ์ว่ารายได้ในอนาคตต่ ากว่าประมาณการ ดังนั้น หากในอีก 3 ปี มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีการลดลงมาอีก 
ทุนที่กองทุนจะน ามาคืนก็จะต่ ากว่า 10.80 บาท ใช่หรือไม่ ขอให้บริษัทจัดการช่วยอธิบายเรื่องดังกล่าวด้วย 

คุณพรชลิต ชี้แจงว่า รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระที่ 3 และจะมีการอธิบายถึงสาเหตุของการลดทุนในวาระที่ 4 
บริษัทจัดการจึงเห็นว่าจะตอบเมื่อถึงวาระท่ีเกี่ยวข้อง  

 

คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
มีความเป็นมาอย่างไร และกองทุนต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเท่าไหร่  

คุณศิริเพ็ญ ขออนุญาตน าไปตอบภายหลังการพิจารณาวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหน่ึง สอบถามดังนี ้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ การเพิ่มขึ้นเช่นนี้มีนัยส าคัญอย่างไร 

2. เพราะเหตุใด บริษัทจัดการจึงบันทึกรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 ที่ใช้ในการซื้อรถไฟใหม่ในปีเดียว
เช่นนี้ ไม่ทยอยตัดจ่าย อันท าให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

คุณศิริเพ็ญ  ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนบัตรโดยสารประเภท
เที่ยวเดียวจากบัตรแถบแม่เหล็ก เป็นบัตรแบบบาง เพื่อรองรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection -  AFC) 
แบบใหม่ ในการท าบัตรน้ีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 13 ล้านบาท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงด าเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 3 
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วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ท่ีประชุมทราบถึงงบการเงินประจ าปี 2561/62 ของกองทุน ดังนี้ 

งบก าไรขาดทนุ  
(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 % เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 
ดอกเบี้ยรับ 17.7 16.1 9.4% 
รายได้รวม 4,620.7 4,712.4 (1.9)% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 84.8 81.0 4.7% 
ค่าใช้จ่ายอื่น 10.5 9.9 5.8% 
ค่าใช้จ่ายรวม  95.3  90.9  4.8% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,525.4 4,621.5  (2.1)% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,300.0) (399.9) (1,475.2)% 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (1,774.6) 4,221.6 (142.0)% 
อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 97.9% 98.1%  

 

 ส าหรับงบก าไรขาดทุนของกองทุนประจ าปี 2561/62 รายได้รวม จ านวน 4,620.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 

เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ จ านวน 4,603.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจาก

รายจ่ายฝ่ายทุนสูงขึ้น ตามที่รายงานไปก่อนหน้า ส าหรับดอกเบี้ยรับ จ านวน 17.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยช่วงส้ินปีมีการปรับขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 95.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนจ านวน 84.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการ

ประเมินค่า ซึ่งมีการประเมินทุก 3 ปี และค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 10.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าปิดสมุด

ทะเบียนและค่าเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ท าให้มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จ านวน 4,525.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 

ส าหรับปี 2561/62 มีขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,300 ล้านบาท ท าให้สินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานลดลง 

จ านวน 1,744.6 ล้านบาท อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (รายได้จากการลงทุนสุทธิหารรายได้รวม) อยู่ที่ร้อยละ 97.9       

งบดุล  
(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 % เปลี่ยนแปลง  
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ     59,100.0  65,400.0 (9.6)% 
 ราคาทุน 61,432.1 61,432.1 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 1,216.2 (3.5)% 
สินทรัพย์อื่น 4.9 64.8 (92.4)% 
รวมสินทรัพย์ 60,278.4 66,681.0 (9.6)% 

รวมหน้ีสิน 159.1 93.0 71.1% 
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(ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 % เปลี่ยนแปลง  
สินทรัพย์สุทธิ 60,119.3 66,588.0 (9.7)% 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416.5 61,416.5 - 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม   (1,297.2)  5,171.5 (125.1)% 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3868 11.5045 (9.7)% 
 

คุณศิริเพ็ญ รายงานว่า ส าหรับงบดุลของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม จ านวน 60,278.4 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 59,100.0 ล้านบาท (ราคาทุนที่กองทุนซื้อ 61,432.1 ล้านบาท 
ที่ขาดทุน 6,300 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา แต่ประเมินต่ ากว่าทุนเพียง 2,332 ล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาประเมินขึ้นไป
ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นปกติของการประเมินเงินลงทุนส าหรับกิจการเช่นนี้ ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ราคาประเมินจึงสูงขึ้น แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดหาผลประโยชน์เริ่มลดลง ราคาประเมินจึงเริ่มลดลง และจะทยอย
ลดลงเป็นศูนย์ เมื่อส้ินสุดสัญญาสัมปทาน) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร จ านวน 1,173.5 ล้านบาท มีหนี้สิน 
จ านวน 159.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กองทุนไม่มีการกู้ยืม ท าให้มีสินทรัพย์สุทธิ จ านวน 60,119.3 ล้านบาท 
ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากคืนทุนไปแล้ว จ านวน 61,416.5 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม จ านวน 
1,297.2 ล้านบาท เนื่องจากมีการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าในไตรมาสที่ผ่านมา ท าให้มีขาดทุนสะสม แต่หลังจากไตรมาสที่ 1 
ปี 2562/63 เมื่อผลการด าเนินงานจากรายได้ของรถไฟฟ้าเป็นบวก ก็จะท าให้ขาดทุนสะสมนี้ลดลง และเมื่อลดลงจนเป็นศูนย์ 
ก็จะทยอยจ่ายเงินปันผลได้ 

งบกระแสเงินสด ปี 2561/62 
(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 % เปลี่ยนแปลง  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,633.1 4,731.7 (2.1)% 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (4,694.0) (4,659.3) 0.7% 
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (60.9) 72.4 (184.2)% 
เงินฝากธนาคารต้นปี 127.9 55.5 130.4% 
เงินฝากธนาคารปลายปี 67.0 127.9 (47.6)% 

 คุณศิริเพ็ญ รายงานว่า ส าหรับงบกระแสเงินสด กองทุนมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน คือเงินสดจาก
การด าเนินงาน ปรับด้วยยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้น-ลดลง จ านวน 4,633.1 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
คือการแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยและการจ่ายเงินปันผล 4,694.0 ล้านบาท เงินฝากธนาคารลดลง 60.9 ล้านบาท ท าให้มี
เงินฝากธนาคารปลายปี ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 67.0 ล้านบาท  

  

  



18 
 

 คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เหตุผลที่มีการบันทึกขาดทุนจากการประเมินค่าจ านวน 6,300 ล้านบาทนั้น เกิดจากการที่
กองทุนมีการประเมินค่าครั้งใหญ่ ซึ่งกองทุนจะจัดให้มีการประเมินใหญ่ทุกๆ 3 ปี แต่ในรายไตรมาสจะมีการประเมินย่อย 
การประเมินครั้งล่าสุดเมื่อเดือน มีนาคม 2562 ผู้ประเมินเปล่ียนแปลงสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนหลายประการ ดังนี้ 

ปัจจัยหลกั รายงานประเมินกอ่น 
(มีนาคม 2559) 

รายงานประเมินล่าสดุ 
(มีนาคม 2562) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
(GDP Growth) ท่ีลดลง 

 4.0% ปี 2565 – 2569 

 4.0% ปี 2570 เป็นต้นไป 

 3.5% ปี 2565 – 2569 

 3.0% ปี 2570 เป็นต้นไป 
อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง 3% 2.5% 
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้า
สายอื่นๆ (มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว) 

ทุกสายมีค่าแรกเข้าใหม่ทุกครั้งที่
เดินทาง 

สายสีน้ าเงิน-ม่วง-ส้ม มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว 
(เป็นเหตุให้ค่าโดยสารโดยรวมของสายสีอืน่
เมื่อเทียบกับสายสีเขียวถูกลง ผู้โดยสาร
บางส่วนจึงอาจเดินทางในสายสีอื ่น 
เป็นผลให้คาดการณ์จ านวนผู้โดยสารลดลง) 

การเลื่อนการปรับปรุงรางคู่และ 
การปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 

 ปรับปรุงเป็นรางคู่ ปี 2564 

 ไม่มีการปิดสถานี 

 ปรับปรุงเป็นรางคู่ ปี 2565 

 มีการปิดสถานี 2.5 ปี 
(การปิดปรับปรุงเพื่อให้การสร้างสถานี
เร็วขึ้น หากไม่มีการปิดปรับปรุงก็จะใช้
เวลาสร้างสถานีนานกว่านี้) 

การยา้ยจดุจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์       
ชัยสมรภูม ิ

มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ  สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :  
บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2562 

 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :  
ยศเส - สนามกีฬาฯ ปี 2564  

 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :  
บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2565 

 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :  
ยศเส - สนามกีฬาฯ ไม่มีก าหนด 

 

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้ 

คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเล่ือนการปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน ณ ตอนที่ตั้ง
กองทุนได้มีการคาดการณ์ว่าจะไม่ปิดสถานีสะพานตากสินในปี 2564 แต่ได้มีการเปล่ียนแปลงสมมุติฐานว่าต้องปิดสถานี
สะพานตากสินเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน จึงขอสอบถามว่า ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเป็นคนเดียวกับที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตอนจัดตั้งกองทุนหรือไม่  
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คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจุบัน 
การขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เจ้าของพื้นที่ คือ กรมทางหลวงชนบท และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ขออนุญาต 
โดย BTS เป็นผู้ขอใช้พื้นที่จากกรมทางหลวงชนบท ผ่านกรุงเทพมหานคร และมีกระทรวงคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งได้มี
การเจรจาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน 

คุณณัฐวรรธน์ แจ้งว่า การเปล่ียนแปลงสมมติฐานนี้ส่งต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  ท าให้มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนทีป่ระเมินได้ลดลงจ านวน 6,300 ล้านบาท 

 

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า การปิดสถานีสะพานตากสินนั้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน สาเหตุหลักที่ท าให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลดลงนั้น มาจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุม เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่มีผลโดยตรงต่อการปรับค่าโดยสาร 

คุณณัฐวรรธน ์สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการสามารถให้น้ าหนักปัจจัยต่างๆ ได้หรือไม่ และถ้าหากเป็นเรื่องอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อนั้น อัตราดังกล่าวก็มิได้แตกต่างจากปีก่อนหน้า แต่ผู้โดยสารก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นตลอด 
จึงขอสอบถามว่าผู้ประเมินได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ผู้ประเมินจะพิจารณาจากข้อมูลมหภาคและข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อคาดการณ์จ านวน
ผู้โดยสารโดยรวม ข้อมูลมหภาค เช่น จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน จ านวนนักเรียน รายได้ครัวเรือน GDP อัตราเงินเฟ้อ 
และข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น โครงข่ายถนน โครงข่ายรถไฟฟ้าต่างๆ แต่ผู้ประเมินไม่ได้แยกว่าแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อ
จ านวนผู้โดยสารเท่าใด กองทุนได้สอบถามผู้ประเมินว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบ ซึ่งผู้ประเมินแจ้งว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทีล่ดลงจะมีผลพอสมควร 

คุณณัฐวรรธน ์สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทจัดการรายงานว่าในปีต่อๆ ไป กองทุนจะมีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ดังนั้น 
จึงขอสอบถามว่ากองทุนได้สอบถามไปยังผู้ประเมินหรือไม่ เพราะผลจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งผลให้กองทุน
ต้องบันทึกมูลค่าทรัพย์สินลดลง 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ผู้ประเมินประเมินว่าจ านวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึน้ในอนาคต แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกวา่รายงาน
ก่อนหน้า โดยตามรายงานการประเมินใหม่ อัตราการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปถึงส้ินสุดสัญญา
เฉล่ียประมาณร้อยละ 4 ซึ่งตามรายงานเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เศษ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างตามที่ชี้แจง 

คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินปรับตัวเลขต่างๆ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบันมากขึ้น  

คุณณัฐวรรธน ์สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาประเมิน ณ ตอนตั้งกองทุนสูงเกินไปหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในช่วง 5-6 ปทีี่ผ่านมา มีเหตุการณ์ดังที่แจ้งก่อนหน้า ท าให้จ านวนผู้โดยสารไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ และในการประเมิน ณ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้น าข้อมูลปัจจุบันมาเป็นฐานในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน จึงเป็นส่วนหนึ่งท าให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินลดลง 

คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ 3 ถึง 6 นั้น เป็นปัจจัยใหม่ หลังจากจัดตั้งกองทุน 
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คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ครั้งล่าสุดคือใคร และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก่อนหน้าคือใคร 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย 3 ราย รายแรกจะเป็นผู้ประมาณการ
รายได้ค่าโดยสาร และจ านวนผู้โดยสาร คือ บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด รายที่สอง ประเมินค่าใช้จ่าย คือ 
บริษัท อินฟรา เอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด รายที่ 3 เป็นผู้ประเมินตามรายชื่อของ ก.ล.ต. คือ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้ข้อมูลรายได้ค่าโดยสาร จ านวนผู้โดยสาร และค่าใช้จ่าย 
จากผู้เชี่ยวชาญในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

 

คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่า บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้ตัวเลขและใช้วิธีการจับคู่ (Matching) 
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช่หรือไม่  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมิน
จ านวนผู้โดยสาร และค่าโดยสาร จึงใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการประเมิน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และรายได้ค่าโดยสารน้ัน คือ บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จ ากัด  

คุณศักดิ์ชัย แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการควรจะหาวิธีเพิ่มรายได้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์
สูงสุด 

คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนลงทุนในสัญญาสัมปทานซึ่งมีระยะเวลา ท้ายที่สุดแล้วเงินลงทุนจะต้อง
เหลือศูนย์ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหุ้นกู้ จะได้เงินเป็นดอกเบี้ยทุกปี แต่เงินที่ลงทุนไปจะได้ในปีสุดท้าย 
ซึ่งแตกต่างกับการลงทุนในกองทุนนี้ ที่จะทยอยคืนทุนให้กับนักลงทุน ซึ่งการลงทุนไม่ได้ต่างกันแต่วิธีการจ่ายเงินให้แก่
นักลงทุนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสัมปทานในอีก 10.5 ปี นั้น เงินลงทุนเหลือศูนย์บาทอย่างแน่นอน 
แต่ส่ิงทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะได้คือ เงินปันผล และเงินคืนทุน 

คุณลักขณา แสดงความเห็นว่า เรื่องการโฆษณาบนรถไฟฟ้า บริษัทจัดการควรเจรจากับ BTS เพราะว่าทั้งสองฝ่าย
ต่างพึ่งพิงซึ่งกันและกัน หากไม่มีขบวนรถไฟฟ้า BTS ย่อมจะไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากการโฆษณาดังกล่าวได้ 

คุณพรชลิต ชี้แจงว่า กองทุนนีจ้ัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า เงินรายได้อย่างอื่น เช่น ค่าโฆษณา ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่กองทุนจะลงทุน ถ้าหากกองทุนจะลงในรายได้อย่างอื่น 
จะต้องเจรจาและท าสัญญาใหม่ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนดังกล่าวหรือตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ ซึ่งบริษัทจัดการพร้อมจะด าเนินการต่างๆ 
เพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจว่าบริษัทจัดการไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

คุณลักขณา สอบถามว่า ณ ตอนจัดตั้งกองทุน ได้มีเงื่อนไขในสัญญาให้ BTS เข้ามาโฆษณาบนรถไฟฟ้าหรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า BTS ประกอบธุรกิจหลายอย่าง ทั้งรถไฟฟ้าและโฆษณา กองทุนเข้าลงทุนเฉพาะรายได้ค่าโดยสาร 
ไม่ได้ลงทุนอย่างอื่น 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงด าเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 4  
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง 
ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
หมายถึง ก าไรที่หักด้วย รายการก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้มีเงินสดเกิดขึ้นจริง เป็นเพียง
ตัวเลขทางบัญชี และหักด้วยรายการเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการซ่อมแซม และเงินส ารองที่กันไว้เพื่อการช าระหนี้เงินกู้ยืม 
ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได้ และในกรณีที่กองทุนยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 
บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

คุณศิริเพ็ญ ได้ชี้แจงถึงนโยบายการลดทุน การลดทุนจะเกิดในกรณีต่อไปน้ี 

1. ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้  
2. กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ 
3. กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด (กองทุนได้ด าเนินการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามกรณีนี้ ในช่วง 3 ปีแรก

ของการจัดตั้งกองทุน จากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ 1,100 ล้านบาท) 
และกองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน 
 4. กรณีอื่นๆ ทีผู้่ถือหน่วยมีมติให้ลดเงินทุนจดทะเบียน   

ประวัติการจ่ายเงินปันผล  ปี 2561/62 ปี 2560/61 
เงินปันผลต่อหน่วย 0.611 0.798 
 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.) 0.196 0.192 
 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) 0.209 0.203 
 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.) 0.206 0.203 
 จากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.) - 

(ไม่มีการจา่ยเงินปันผล 
เนื่องจากกองทุนม ี
ขาดทุนสะสม) 

0.200 

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเทียบกับราคาพาร์ (10.611 บาท ต่อหน่วย) 5.8% 7.5% 
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเทียบกับราคาเสนอขายครั้งแรก  
(10.8 บาท ต่อหน่วย) 

5.7% 7.4% 

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว  100.0% * 100.0% 

* ส าหรับผลประกอบการไตรมาส 1 -3 

 ปี 2561/62 กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมทั้งส้ิน 0.611 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุนในอัตรา 0.169 บาทต่อหน่วย 

ตั้งแต่จัดตัง้กองทุน กองทุนจ่ายเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 4.058 บาท และเงินคืนทุนรวมทั้งส้ิน 0.358 บาท รวมเป็นจ านวน 4.416 บาท

ต่อหน่วย  
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เงินที่จ่ายคืนในรูปของเงินปันผลและเงินคืนทุนรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นโดยตลอด ตามรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น เว้นแต่  
ในปีท่ีผ่านมาที่รายจ่ายฝ่ายทุนของกองทุนมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีอื่นๆ รวมเงินปันผลและเงินคืนทุนทั้งส้ิน 4.416 บาทต่อหน่วย 
คิดเป็นเงินประมาณ 25,600 ล้านบาท  

คาดการณ์การจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2562/63 

งวด 

9 เดือน 
ปี 61/62 
(เม.ย. 61 - 
ธ.ค. 61) 

ไตรมาส 4 
ปี 61/62  
(ม.ค. 62 -  
มี.ค. 62) 

ประมาณการ 
ไตรมาส 1 
ปี 62/63  
(เม.ย. 62 -  
มิ.ย. 62) 

ประมาณการ 
ไตรมาส 2 
ปี 62/63 
(ก.ค. 62 - 
ก.ย. 62) 

ประมาณการ
ไตรมาส 3 
ปี 62/63 
(ต.ค. 62 - 
ธ.ค. 62) 

ประมาณการ
ไตรมาส 4 
ปี 62/63 
(ม.ค. 63 - 
มี.ค. 63) 

เงินปันผล  
0.611 - - 

 
 

 
 

 
 

เงินคืนทุน - 
 

0.169 
 

 
 

 
 

 
 

 
รวมจ่ายเงิน  

0.611 
 

0.169 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส าหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562/63 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62) คาดว่ากองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูป
เงินคืนทุนอย่างเดียว ยังไม่มีเงินปันผลเนื่องจากกองทุนยังมีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ในไตรมาส 2 
เป็นต้นไป คาดว่ากองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยทั้งในรูปเงินปันผลและเงินคืนทุน และจะทยอยจ่ายเงินคืนทุนไปเรื่อยๆ 
จนส้ินสุดสัญญาสัมปทาน 

 

 เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รายงานข้อมูลในวาระต่างๆ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงด าเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 5 

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 

คุณศิริเพ็ญ หวังด ารงเวศ ท าหน้าที่เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดของวาระน้ีต่อที่ประชุม 

 คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทุน ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562/63 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

 1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5767 และ/หรือ 
 2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ 
 3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  

 โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุน 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายท าหน้าที่แทนได้ 
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของกองทุนประจ าปี 2562/63 คือ 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง) 
ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2561/62 

ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงด าเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 6 
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วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 

 พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหน่ึง ขอใหบ้ริษัทจัดการชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด (AIA) ได้ขอสร้างทางเชื่อมเข้าไปยัง
อาคารของ AIA แต่จากการพิจารณาร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่า ถ้าก่อสร้างเป็นสถานี ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ 
โดยในส่วนของกองทุนนั้น กองทุนสามารถเพิ่มจ านวนผู้โดยสารได้  เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาประมาณ 
650 ล้านบาท โดยกองทุนและ AIA จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง คิดเป็นจ านวน 325 ล้านบาท BTSC ได้ด าเนินการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และได้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุมัติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2562 และผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปเตรียมงานก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ในการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และถ้ารวมระยะเวลาการติดตั้งระบบแล้ว 
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการในไตรมาสที ่1 ของปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจ านวนผู้โดยสารให้แก่รถไฟฟ้าสายหลัก 

คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การสร้างสถานีเป็นการลงทุนที่จะคงอยู่ตลอดไป
แม้สิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งระยะเวลาสัมปทานเหลือเพียง 10.5 ปี ท าไมกองทุนต้องลงทุนในสถานีนี้ และท าไมถึงไม่ให้
กรุงเทพมหานคร หรือ BTS เป็นผู้ลงทุน 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ในส่วนที่เป็นรถไฟฟ้าสายหลักที่กองทุนลงทุน และจากการเจรจาร่วมกัน 
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า กองทุนจะได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารท่ีเพิ่มขึ้น แม้ว่าระยะเวลาสัมปทานจะเหลือ 10.5 ปี 
แต่รายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างสถานีได้ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนที่กองทุน
คาดว่าจะได้รับน้ันมีความน่าสนใจ บริษัทจัดการจึงพิจารณาและอนุมัติที่จะลงทุนก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา 

คุณสมศักดิ์ กนกภากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า BTS เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนร้อยละ 33 จึงขอให้บริษัทจัดการเจรจาสัญญาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางในการน าค่าโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าหรือ
ในขบวนรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นรายได้ของกองทุน 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  

1. สถานีศึกษาวิทยาเป็นสถานีท่ีอยู่ในโครงการ ณ ตอนจัดตั้งกองทุนหรือไม่  
2. ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเกิดสถานีศึกษาวิทยา 
3.  กองทุนรับประโยชน์จากค่าโดยสาร ถ้ากองทุนไม่ใช่ผู้รับประโยชน์หลัก และสถานีนี้ไม่ได้อยู่ในโครงข่ายที่เราจะ

ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา ท าไมกองทุนจึงรับค่าใช้จ่ายนี้ 
 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สถานีศึกษาวิทยาไม่ได้อยู่ในโครงการ ณ ตอนจัดตั้งกองทุน และผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ 
กองทุน และ AIA โดยกองทุนจะได้ประโยชน์จากค่าโดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจ านวนผู้โดยสารจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 เที่ยวคนต่อวัน คิดเป็นรายได้ค่าโดยสารประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ส่วน AIA ได้รับประโยชน์
อย่างไรน้ัน กองทุนไม่สามารถทราบได้ ซึ่งอาจจะท าให้พนักงานเดินทางสะดวกขึ้น 
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คุณจิณพักตร์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า ถึงแม้ว่ากองทุนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้วย
จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสาร แต่เพราะเหตุใดบริษัทจัดการจึงไม่น าเสนอเรื่องนี้ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนอนุมัติ
การก่อสร้างสถานีดังกล่าว  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เนื่องจากจ านวนเงินลงทุนในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยานี้ เป็นจ านวนเงินที่ไม่สูงมาก 
ซึ่งตามเกณฑ์ของ กลต. หากเงินลงทุนมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน คือ ประมาณ 18,000 
ล้านบาท บริษัทจัดการสามารถขออนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขออนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
โดยไม่ได้น าเสนอเรื่องนี้ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่า ท าไมบริษัทจัดการไม่ด าเนินการหาช่องทาง
เพิ่มรายได้ กองทุนพยายามหารายได้จากค่าโดยสาร ซึ่งการสร้างสถานีศึกษาวิทยานี้เป็นวิธีการหนึ่งที่กองทุนด าเนินการ
เพื่อหารายได้ ซึ่งคาดการณ์ว่า กองทุนจะมีรายได้สุทธิประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี และการคืนทุนจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี 
แต่ระยะเวลาสัมปทานยังคงเหลืออยู่อีก 10.5 ปี 

ผู้ถือหน่วยท่านหนึ่ง สอบถามว่า ณ ตอนที่กองทุนลงทุนตอนแรก กองทุนไม่ได้ก่อสร้างทางรถไฟสายหลัก 
โดย BTS เป็นผู้ลงทุน ส่วนกองทุนลงทุนเฉพาะรายได้สุทธิ ดังนั้น ในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา กองทุนก็ไม่ควรจะเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือไม่  BTS ควรจะเป็นผู้ก่อสร้างหรือไม่ และกองทุนรับเฉพาะรายได้สุทธิจากค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้น  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สถานีศึกษาวิทยาเกิดขึ้นภายหลังจากที่กองทุนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ราคาที่กองทุนลงทุนก็พิจารณา
มาจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารซึ่งไม่มีสถานีศึกษาวิทยา สถานีศึกษาวิทยาเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง ซึ่งจะสร้าง
รายได้ให้แก่กองทุน ดังนั้น กองทุนซึ่งเป็นผู้รับรายได้ค่าโดยสารจากการมีสถานีน้ี จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้าง 

คุณสมพูล อาคมสุนทร ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า กองทุนมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จ านวนผู้โดยสารและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากสถานีศึกษาวิทยาที่คาดวา่จะได้รับประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี จะเป็นเช่นนั้น
จริงหรือไม่ บริษัทจัดการสามารถท าสรุปจ านวนผู้โดยสารและรายได้ดังกล่าว ว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ได้หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า BTS น่าจะสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารโดยรวมทั้งระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้บริการ และหลังจากเปิดให้บริการแล้ว แต่บริษัทจัดการขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการ
ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น  

คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากว่าสถานีศกึษาวิทยาอยู่ระหว่าง
สถานีสุรศักดิ์ และสถานีช่องนนทรี หากไม่มีสถานีศึกษาวิทยา ผู้ที่จะไปเดินทางไปยังอาคาร AIA ก็ต้องไปท่ีสถานีสุรศักดิ์ หรือ
สถานชี่องนนทรี จ านวนผู้โดยสารจึงน่าจะเท่าเดิม ซึ่งไม่เห็นปัจจัยที่จะท าให้จ านวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า กองทุนได้สอบถามผู้ประเมินแล้ว ผู้ประเมินชี้แจงว่า การเดินทางมายังอาคาร AIA นั้น จะต้องเดิน
จากสถานีสุรศักดิ์ หรือสถานีช่องนนทรีเป็นระยะทางประมาณ 500 ถึง 600 เมตร ซึ่งบางคนไม่ประสงค์จะเดิน จึงใช้บริการ
รถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนการใช้ BTS ดังนั้น ถ้าหากมีสถานีศึกษาวิทยาจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่บุคคล
ที่ประสงค์จะเดินทางโดยตรง เหตุผลอีกประการ คือ การเพิ่มความถี่ในการเดินทาง ซึ่งผู้ที่ท างานในอาคาร AIA สามารถ
ใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อไปท าธุระหรือท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีอื่นได้  
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คุณสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจว่าจะใช้รถไฟฟ้าหรือไม่ ส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสะดวกสบาย เช่น สถานีเพลินจิต 
เมื่อก่อนยังไม่มีทางเชื่อมเข้าอาคารเวฟเพลส พนักงานที่ท างานในอาคารเวฟเพลสก็ไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้า แต่หลังจาก
มีการเชื่อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารแล้ว พนักงานก็เปล่ียนมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่ได้มี
อาคาร AIA เพียงอย่างเดียว ยังมีโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งบริเวณดังกล่าวรถติดเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงอาจ
เปล่ียนมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนเช่นเดียวกัน 

คุณสรวิศ ศิริวณิช ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามรายงานประจ าปีของกองทุน หน้า 113 
เรื่องรายจ่ายลงทุนส าหรับสถานีศึกษาวิทยาและการปรับปรุง กองทุนได้ลงค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในรายงานบัญชีแล้วหรือยัง  
และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีความเกี่ยวข้องเลย แต่กลับใช้ปัจจัยดังกล่าว
มาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จนเป็นผลให้ต้องบันทึกขาดทุน จึงขอสอบว่าเหตุใดจึงน าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

คุณพรชลิต ชี้แจงว่า การที่ผู้ประเมินใช้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาพิจารณาด้วย เนื่องจากจ านวนผู้โดยสาร 
มีความสัมพันธก์ับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย 

 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในมุมของผู้ประเมิน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อมูลค่าของเวลาของผู้โดยสาร 
และความยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้าที่เร็วขึ้น และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมีผลต่อรายได้ของประชาชน 
และอัตราความถี่ในการเดินทาง ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จากที่หารือกับผู้สอบบัญชี
ก็จะบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ 

 

คุณลักษณา ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในสถานีศึกษาวิทยาจ านวน 325 ล้านบาท 
ซึ่งจะคืนทุนภายใน 4 ปี เมื่อครบระยะเวลาสัมปทานแล้ว สถานีศึกษาวิทยาจะตกเป็นของใคร และเหตุใด BTS จึงไม่ช่วย
ลงทุนในการก่อสร้างสถานีน้ี  

 

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน สถานีและรายได้ค่าโดยสารจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร 

คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า BTS ได้ช่วยกองทุนลงทุนแล้ว โดย BTS ได้ก่อสร้างโครงสร้างด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้ว 
จึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุนรวมมีจ านวน 325 ล้านบาท ซึ่งถ้าหาก BTS ไม่ได้ช่วยก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาจะมีจ านวนมากกว่านี้ และทรัพย์สินนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะต้องยกให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในเรื่องค่าโฆษณานั้น ณ ตอนจัดตั้งกองทุน คู่สัญญาได้มีการตกลงกันว่ากองทุนจะลงทุนใน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารในอนาคต ซึ่งการลงทุนในค่าโฆษณานั้น อาจจะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนในการจัดตั้งกองทุน กองทุนจึงลงทุนเฉพาะรายได้ค่าโดยสาร ทั้งนี้ หากกองทุนจะซื้อรายได้ค่าโฆษณาด้วย 
เงินลงทุนซื้อก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง สอบถามว่า ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสถานีศึกษาวิทยามากที่สุดคือ อาคาร AIA 
ดังนั้น จ านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อวันที่รายงานว่าจ านวน 10,000 เที่ยวคนนั้นค่อนข้างจะสูง สมมติฐานในการประมาณการ
ดังกล่าวเป็นอย่างไร 
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คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า อาคาร AIA นีจ้ะเป็นศูนย์ที่ใช้ฝึกอบรม จะมีผู้เข้าใช้อาคารตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะพนักงานเท่านั้น 
มีคนเข้ามาอบรมด้วย ประกอบกับบริเวณข้างๆ ก็มีโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ ดังนั้น จ านวน 10,000 เที่ยวคนนี้ ไม่ได้นับจ านวน
ผู้ที่จะเดินทางมายังอาคาร AIA เท่านั้น และถึงแม้ว่า อาคาร AIA ได้รับประโยชน์เรื่องความสะดวก แต่บุคคลที่เดินทาง
มายังอาคาร AIA ยังคงต้องจ่ายค่าโดยสารเช่นเดียวกัน 

คุณอน ุว่องสารกิจ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรุงเทพมหานครจะอนุมัติการก่อสร้างเมื่อใด 
และมีความเป็นไปได้ว่าการก่อสร้างจะล่าช้าไปจากแผนก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว จะส่งผลให้
เกิดความล่าช้าหรือไม่ ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลต่อรายได้ของกองทุน และกองทุนสามารถด าเนินการต่างๆ ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า การได้รับอนุมัติการก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว เพราะรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก็ได้รับการอนุมัติแล้ว และปัจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปเตรียมงานบางส่วนแล้ว 
ดังนั้น จึงไม่น่าเกิดความล่าช้า กองทุนคาดว่าการก่อสร้างสถานีจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และเมื่อรวม
ระยะเวลาติดตั้งระบบอีก 1-2 เดือน ก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564  

คุณสรวิศ ศิริวาณิช ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้ 

1. รายจ่ายในการซ่อมบ ารุงค่ารถไฟฟ้าต่างๆ ทางกองทุนจ่ายเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้นใช่หรือไม่  

2. ตามที่ได้มีการลงทุนส าหรับการซ่อมระบบแล้ว หากต่อไประบบรถไฟฟ้าขัดข้องอีก ซึ่งจะส่งกระทบต่อ
รายได้ของกองทุน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ  

3. สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธก่อนส าหรับการซื้อทรัพย์สิน ถ้า BTS ไม่ขายให้เลย กองทุนก็จะเป็นศูนย์ 
แต่ถ้ากองทุนหาทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง สามารถท าได้หรือไม่  

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า รายจ่ายฝ่ายทุนน ามาใช้ส าหรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายหลักเท่านั้น ส าหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อ (call option) รายได้ส าหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และมีสิทธิในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้ส าหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ จาก BTS (ขึ้นกับว่า BTS จะขายหรือไม่) นอกจากนี้ กองทุนก็สามารถ
ลงทุนในรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้เช่นกัน  

 ไม่มีผู้ถือหน่วยท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และ
กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ของกองทุน เมื่อเวลา 17.26 น. 

 

 

ลงชื่อ                                                 ประธานในที่ประชุม 
       (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 


