ร�ยง�นขอมูลของกองทุนรวมโครงสร�งพ�้นฐ�น
ระบบขนสงมวลชนท�งร�ง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)

ประจำ�ปี 2563

สําหรับผูถือหนวยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุน ประจําป 2563
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวนโหลดรายงานประจําป 2562/63 และ เอกสารนําเสนอ
ของกองทุน จาก QR Code หร�อเว็บไซตของกองทุน www.btsgif.com
รายงานประจําป

เอกสารนําเสนอ

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
ประจำ�ปี 2563

ที่ 1305/2563

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื น้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บี ทีเอสโกรท (BTSGIF)
ประจาปี 2563 สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2563

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. รายงานประจาปี 2562/63 ในรู ปแบบ CD-ROM
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2562
3. หลักเกณฑ์การส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เกี่ ยวข้องกับรายงานข้อมูลของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจาปี 2563
แทนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) (“กองทุน”) ได้แจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้เห็นควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูล และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ในรู ปแบบ QR Code และจัดส่งรายงานประจาปี 2562/63 ของกองทุนในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
รับ ทราบทางไปรษณี ย ล์ งทะเบี ย นแทนการจัด ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ประจาปี 2563 ของกองทุน
ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเป็ นไปตามข้อมูลที่บริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2563 เรื่อง การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจาปี 2563
ในการนี ้ บริษัทจัดการจึงขอนาส่งรายงานข้อมูลของกองทุน ประจาปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2563 (“รายงานข้อมูล”) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เรื่องที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยลงทุนประจาปี 2562

การประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เริ่มประชุม เมื่อเวลา เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ มีผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และได้รบั มอบฉันทะรวมทัง้ สิน้ 1,355 ราย ซึง่ คิดเป็ นหน่วยลงทุนรวมกันทัง้ หมด 3,561,606,332 หน่วย คิดเป็ น
ร้อยละ 61.53 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด (จานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เท่ากับ 5,788,000,000 หน่วย) โดยมติแต่ละวาระมีรายละเอียด ดังนี ้

1

2
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วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561/62
รับทราบงบการเงินประจาปี 2561/62
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลและเงินคืนทุนประจาปี 2561/62
รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2562/63
วาระอื่นๆ

โดยรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2562 ดังกล่าว เป็ นไปตามที่ได้เปิ ดเผยไว้
ในระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เมื่อวัน ที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีร ายละเอีย ด
ตามสาเนารายงานการประชุม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมรายงานข้อมูลนีแ้ ล้ว
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจาปี 2562
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

ผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจาปี 2562
เรื่องที่ 2

รับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยรับทราบการจัดการกองทุ น ในเรื่ อ งที่ สาคัญ สาหรับปี 2562/63
และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต ซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2562/63 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
โดยข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกองทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน
ชื่อย่อ
ประเภทกองทุน
จานวนหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
BTSGIF
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
5,788 ล้านหน่วย
 วันจัดตัง้ กองทุน : 62,510.40 ล้านบาท
 หลังจ่ายคืนเงินทุน ครัง้ ที่ 8 : 57,596.39 ล้านบาท
 วันจัดตัง้ กองทุน : 10.80 บาท
 หลังจ่ายคืนเงินทุน ครัง้ ที่ 8 : 9.951 บาท
2
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บริษัทจัดการ
ผูส้ นับสนุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บีทีเอสจีตกลงถือหน่วยลงทุนของกองทุน 33.3% เป็ นเวลา 10 ปี

รายละเอียดทรัพย์สินทีก่ องทุนลงทุน
รายได้สทุ ธิท่ีจะเกิดขึน้ จากการดาเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุ งเทพสายหลัก ซึง่ ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย
สายสุขมุ วิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช
และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิน้ สุดวัน ที่
4 ธันวาคม 2572)
รายได้สุท ธิ คือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้น ทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี
ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและบารุ งรักษาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุ งเทพสายหลัก
ประเภททรัพย์สิน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตจากกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบขนส่งทางราง
ผู้ดาเนินการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
วันทีเ่ ข้าลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2556
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
รายละเอียดทรัพย์สิน

ต้นทุนเงินลงทุน
ราคาประเมินล่าสุด

61,472.16 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศกึ ษาวิทยา จานวน
73.16 ล้านบาท)
52,410.00 บาท (ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2563; ประเมิน เมื่ อ วัน ที่
12 พฤษภาคม 2563) โดยบริ ษัท ซี .ไอ.ที . แอพเพรซัล จ ากัด ด้วยวิ ธี
รายได้ (Income Approach)

2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562

บีทีเอสซีเปิ ดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต - ห้าแยก
ลาดพร้าว)
บีทีเอสซีเปิ ดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว –
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
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2.3 การจัดการกองทุนในเรื่องทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
 กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
1. การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครัง้ แรก มีโอกาสเติบโตจากจานวนผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึน้ และ
จากการปรับเพิ่มของราคาค่าโดยสาร
2. การสร้างการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื น้ ฐานอื่นๆ โดยกองทุนมีสิทธิ
ในการปฏิเสธเป็ นรายแรกที่จะซือ้ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซือ้ (Right to Purchase)
โครงการจากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุม่ บีทีเอสจี
 การติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารทรัพย์สนิ
บริษัทจัดการมีการดาเนินการและติดตามการปฏิบตั ิงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปี บริษัทจัดการจะมี
การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจาปี ซ่งึ บีทีเอสซี
จัดทาส่งให้กองทุน และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็ นไปตามงบประมาณที่ตงั้ ไว้
หรือไม่ รวมถึงทาการตรวจสอบรายได้คา่ โดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จดั ให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการ
จัดเก็บรายได้คา่ โดยสารและดาเนินการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรับรู ร้ ายได้ของบีทีเอสซี และประชุม
หารือกับบีทีเอสซีเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการยังมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการ
ได้เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
 ปั จจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต
1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง อันตราย และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
จนเป็ นเหตุให้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้ป ระกาศให้ COVID-19
เป็ นโรคติดต่ออันตราย และภาครัฐและเอกชนได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่เชือ้ ของ
COVID-19 ไม่วา่ จะเป็ น การที่กรุ งเทพมหานครออกประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่
เป็ นการชั่วคราว ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 การขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บา้ นและทางาน
จากที่บา้ น (Work From Home) การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ วั ราชอาณาจักร
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 และการเลื่อนการเปิ ดเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิ การออกไปเป็ นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อควบคุม
สถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศไทย ทาให้ปี 2563/64 คาดว่า จะมีจานวนผู โ้ ดยสาร
ในระบบรถไฟฟ้า BTS ในสถานการณ์นีล้ ดลง รวมถึงกระทบกับการจาหน่ายบัตรโดยสารแก่
กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุม่ โรงแรม กลุม่ บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว กลุม่ ลูกค้าภาครัฐ ทาให้ยอดผูโ้ ดยสาร
ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลง แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง
บริษัทจัดการคาดว่าจานวนผูโ้ ดยสารจะค่อยๆ กลับมาสูส่ ภาวะปกติ
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2. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เนื่ องจากหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2562 เรื่อง
การดาเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 (คาสั่ง คสช. ที่ 3/2562)
มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้
- ค าสั่ง คสช. ที่ 3/2562 มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้ก ารเดิ น รถในโครงการรถไฟฟ้ าสายสี เ ขี ย ว
เส้นทางหลัก (ช่วงหมอชิต -อ่อนนุช และ ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ -สะพานตากสิน) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง) และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขี ยวส่วนต่อขยายที่ 2 (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิ ต –
สะพานใหม่ - คูคต) เป็ น ไปอย่า งต่อ เนื่ อ งเป็ น โครงข่า ยเดีย วกัน (Through Operation)
อานวยความสะดวกสบายในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร และมี การกาหนดอัตราค่าโดยสาร
ที่เหมาะสม เป็ นธรรม และไม่เป็ นภาระแก่ประชาชน
- คาสั่ง คสช. ที่ 3/2562 ดังกล่าวจึง กาหนดให้ กระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่ อ กาหนดหลักเกณฑ์และดาเนินการเจรจาร่วมกับ บีทีเอสซี (ผูร้ บั สัมปทาน) ในการแบ่งปั น
ผลประโยชน์จ ากค่า โดยสาร รวมถึง หลัก เกณฑ์อื่น เพื่อ ประโยชน์ใ นการรวมโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีเ ขีย วเส้น ทางหลัก โครงการรถไฟฟ้า สายสีเ ขีย วส่ว นต่อ ขยายที่ 1 และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 โดยให้การเจรจาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ และเมื่อได้ขอ้ ยุติแล้วให้ดาเนิ นการแก้ไขสัญญาสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขี ยวเส้น ทางหลัก ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน (ซึ่ง ได้มี ก ารขยาย
ระยะเวลาดังกล่าว)
- ณ ปั จจุบัน อยู่ระหว่างการนาเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุน
ฉบับแก้ไข หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว อาจทาให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ค่า โดยสารที่ เ รี ย กเก็ บ จากผู้โดยสาร บริ ษั ท จัด การจะขอมติ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และชี ้แ จง
รายละเอียดต่อไป
ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน รับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่สาคัญ
และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่สาคัญ
และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
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เรื่องที่ 3

รับทราบงบการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนประจาปี 2562/63

3.1 งบการเงินของกองทุน
บริษัท จัด การได้จัด ทางบการเงิน ของกองทุน ประจาปี 2562/63 สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562/63 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1 โดยสรุ ปสาระสาคัญได้
ดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
ประจาปี 2562/63 ประจาปี 2561/62
งบดุล (ณ วันที่ 31 มีนาคม)
เงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ
52,410.0
59,100.0
ราคาทุน
61,472.2
61,432.1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร
997.5
1,173.5
สินทรัพย์อ่นื
54.1
4.9
สินทรัพย์รวม
53,461.6
60,278.4
หนีส้ ินรวม
53.6
159.1
สินทรัพย์สุทธิ
53,408.0
60,119.3
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
9.2273
10.3868
งบกาไรขาดทุน
รายได้รวม
4,818.7
4,620.7
ค่าใช้จ่ายรวม
88.7
95.3
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
4,730.0
4,525.4
ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
(6,729.8)
(6,300.0)
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
(1,999.8)
(1,774.6)
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
4,683.4
4,633.1
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(4,711.4)
(4,694.0)
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
(28.0)
(60.9)
เงินฝากธนาคารต้นปี
67.0
127.9
เงินฝากธนาคารปลายปี
39.0
67.0
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หมายเหตุ : สาหรับรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับ ปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผูส้ อบบัญชีมีขอ้ มูลและเหตุการณ์
ที่เน้นให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งผูบ้ ริหารกองทุนได้มีการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิ
รายได้ส ุท ธิ และได้บ ัน ทึก ผลกระทบดัง กล่า วแล้ว ในข้อ มูล ทางการเงิ น สาหรับ ปี สิ ้ น สุด วัน ที่ 31 มีน าคม 2563
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ ต่อย่างใด และเรื่องสาคัญในการตรวจสอบงบการเงิน
ของกองทุนตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูส้ อบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบการวัดมูลค่าของเงินลงทุนใน
สัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการคานวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
สัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
และประเมินเทคนิคและแบบจาลองที่ผปู้ ระเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมิน ที่จ ัด ทาโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจาลอง
ดังกล่าว รวมถึง ประเมิน ความรู ค้ วามสามารถและความเป็ น อิส ระของผู ป้ ระเมิน ราคาอิส ระดัง กล่า ว โดยการ
ตรวจสอบกับข้อมูลสาธารณะ นอกจากนี ้ ได้สอบทานข้อมูลที่จาเป็ นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักที่ ใช้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุน มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกิ ดขึน้ จริงกับข้อมูลที่ใช้
ในการประมาณการกระแสเงิ น สดที่ค าดว่า จะได้ร บั ในอนาคตเพื่อ ประเมิน การใช้ดุลยพินิจ ของผูบ้ ริห ารกองทุน
ในการประมาณผลการดาเนินงานดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคานวณมู ลค่ายุติธรรมตามแบบจาลองและข้อ สมมติ
ข้า งต้น เพื่อ ที่จ ะได้น าเรื ่อ งเหล่า นี ม้ าพิจ ารณาในบริบ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น โดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี ้

สาหรับปี 2562/63 กองทุนรับรู ข้ าดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจานวน 6,729.8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
มูลค่าเงิ นลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิ รายได้สุทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจานวน 6,690.0 ล้านบาท
(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่จากเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่ อ รายได้ค่ า โดยสารสุท ธิ คื อ การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 รวมถึ ง มี ก ารปรับ ปรุ ง สมมติ ฐ านต่ า งๆ
ให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ใ นปั จ จุบัน มากขึน้ อาทิ การปรับ ลดประมาณการอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรับปรุ งสถานีสะพานตากสิน และการชะลอ
การเปิ ดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศกึ ษาวิทยา (S4) จานวน 40.0 ล้านบาท

7

7

8

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
ประจำ�ปี 2563

3.2 ผลการดาเนินงานของกองทุน
บริษัทจัดการได้สรุ ปผลการดาเนินงานของกองทุน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562/63 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1 โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านบาท
%
ปี 2562/63 ปี 2561/62
เปลี่ยนแปลง

รายการ
รายได้ค่าโดยสาร

6,814.2

6,962.5

(2.1)%

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าซ่อมบารุ ง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ
รายจ่ายฝ่ ายทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

2,015.8
693.0
466.0
372.9
17.3
71.5
90.8
304.3
4,798.4

2,359.5
785.5
467.6
384.2
21.5
77.8
114.8
508.1
4,603.0

(14.6)%
(11.8)%
(0.3)%
(3.0)%
(19.5)%
(8.2)%
(20.9)%
(40.1)%
4.2%

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้ และโอนสิทธิรายได้สทุ ธิ สาหรับปี 2562/63 เพิ่มขึน้ 4.2% จากปี ก่อน
อยู่ท่ี 4,798.4 ล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้ค่าโดยสารสาหรับปี 2562/63 จานวน 6,814.2 ล้านบาท ลดลง 2.1%
จากปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบของ COIVD-19 ตัง้ แต่ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็ นต้นมา ส่งผลให้
จานวนผูโ้ ดยสารรวมลดลง 1.7% จากปี ก่อน เป็ น 236.9 ล้านเที่ยวคน (รวมผูโ้ ดยสารเดินทางฟรีเนื่องในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 จานวน 2.1 ล้านเที่ยวคน)
และการให้ผูโ้ ดยสารเดินทางฟรีดงั กล่าวส่งผลให้อตั ราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง (แต่บางส่วนหักกลบกับค่าเผื่อ
ค่าโดยสารสุทธิจากการให้ผโู้ ดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องในปี ก่อน) ทาให้ค่าโดยสารเฉลี่ยปี นีล้ ดลง
0.4% จากปี ก่อน
แต่เนื่องจากประสิทธิ ภาพในการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมสาหรับปี 2562/63
ลดลง 14.6% จากปี ก่อน อยู่ท่ี 2,015.8 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายจ่ายฝ่ ายทุนที่ลดลง (ค่ารถไฟจานวน
161.4 ล้านบาท ค่าปรับปรุ งคลื่นวิทยุจานวน 42.2 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุ งระบบจัดเก็บค่าโดยสารจานวน
31.5 ล้านบาท เทียบกับ ค่าปรับปรุ งระบบจัดเก็บค่าโดยสารจานวน 266.9 ล้านบาท ค่าปรับปรุ งคลื่นวิทยุ
จานวน 100.5 ล้านบาท และค่ารถไฟจานวน 84.5 ล้านบาท ในปี ก่อน) และ 2) ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจาก
การปั นส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากการเปิ ดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียว
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทุนประจาปี 2562/63
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

ผูด้ ูแ ลผลประโยชน์เห็ นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่ วยลงทุน รับ ทราบฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของกองทุนประจาปี 2562/63
เรื่องที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายคืนเงินทุนประจาปี 2562/63

กองทุนมี นโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณี ที่ ก องทุน
มีกาไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปี บัญชี จ่ายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ
ที่ปรับปรุ งแล้ว
สาหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กองทุนประกาศจ่าย
เงินปั นผลจานวน 2 ครัง้ จานวน 0.284 บาทต่อหน่วย และจ่ายคืนเงินทุนจานวน 4 ครัง้ จานวน 0.491 บาทต่อหน่วย
รวมทัง้ สิน้ ในอัตรา 0.775 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เงินปั นผล
เงินคืนทุน*
รวม
วันทีจ่ ่ายเงิน
(บาท / หน่วย) (บาท / หน่วย) (บาท / หน่วย)
0.204
0.204
11 กันยายน 2562
1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน 2562
0.123
0.226
13 ธันวาคม 2562
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
0.103
0.034
0.215
13 มีนาคม 2563
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
0.181
0.130
0.130
29 มิถนุ ายน 2563
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
0.775
รวม
0.284
0.491
รอบผลการดาเนินงาน

* เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
สาหรับรอบผลการดาเนินงานข้างต้น กองทุนมีอตั ราการจ่ายเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2562/63 แบ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ 34.75 และ การจ่ายคืนเงินทุนร้อยละ 60.08
รวมเป็ นร้อยละ 94.83 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ไม่รวมรายการกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน)
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อนึ่ง สาหรับการจ่ายเงินปั นผลรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
และรอบระยะเวลาตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 ไม่เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่ระบุในหนังสือชีช้ วนของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีขาดทุนสะสม ดังนัน้ บริษัทจัดการ
จึงงดการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาข้างต้น อย่างไรก็ตาม กองทุน มีเงิน สดจาก
การดาเนินงาน (จากขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ดังนัน้ กองทุนจึงจ่ายเงิน
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนในรู ปเงินคืนทุน
นอกจากนี ้ บริษัทจัดการได้จดั ทาตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจาปี 2562/63 กับปี 2561/62 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประจาปี
2561/62
2562/63

เงินปั นผล
(บาท / หน่วย)
0.611
0.284

เงินคืนทุน
(บาท / หน่วย)
0.169
0.491

รวม
(บาท / หน่วย)
0.780
0.775

ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายคืน
เงินทุนประจาปี 2562/63
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายคืน
เงินทุนประจาปี 2562/63
เรื่องที่ 5

รับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2563/64

บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตัง้ ให้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุน
สาหรับงบการเงิ นประจาปี 2563/64 และได้กาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจาปี 2563/64 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยรับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ประจาปี 2563 ซึ่งได้รบั
ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของ
ผูส้ อบบัญชี จากหลักเกณฑ์คณ
ุ วุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทาหน้าที่สอบบัญชี ของกองทุน โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี

ดังต่อไปนี ้

10

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
ประจำ�ปี 2563

ประจาปี 2563/64

ประจาปี 2562/63

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
เลขทะเบียน

ชื่อผูส้ อบบัญชี

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต
เลขทะเบียน

1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์

5767

1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์

5767

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

4579

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

4579

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

4523

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

4523

หมายเหตุ : ผูส้ อบบัญชีในลาดับที่ 1 ซึ่งเป็ น key audit partner ได้ปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุน
มาแล้ว 2 รอบปี บญ
ั ชี (ตัง้ แต่ปี 2561/62 ที่ผ่านมา) โดยหากปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนมาแล้ว
7 รอบปี บัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะต้องมีการเว้นวรรคการปฏิบตั ิ งานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุน
อย่างน้อย 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตท่านอื่นของสานักงาน ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทุนแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
5.2 การกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยรับทราบการกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2563/64
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตรวจสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 2563/64
1,800,000
ยังไม่มกี ารเบิก

ปี 2562/63
1,800,000
2,223

% การเปลี่ยนแปลง
N/A

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563/64 ดังกล่าวไม่รวมงานเพิ่ มเติมที่ อาจจะเกิดขึน้ หากมีการแก้ไข
สัญญาซือ้ และโอนสิทธิ รายได้สทุ ธิในอนาคต ซึ่งค่าสอบบัญชีจะเรียกเก็บเพิ่มตามชั่วโมงการทางานจริงที่เพิ่มขึน้
แต่ไ ม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชี อาจเพิ่มขึน้ หากมีการแก้ไขสัญญาซือ้ และโอนสิทธิ รายได้สุทธิ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการชดเชยรายได้ค่าโดยสาร เช่น อายุสญ
ั ญา เงื่อนไขใหม่ หรือการเปลี่ยนสัญญาให ม่
เป็ นต้น
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชีประจาปี 2563/64 ตามรายละเอี ย ดข้า งต้น บริ ษั ท จั ด การเห็ น ว่ า ผู้ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท
สานัก งาน อี ว าย จากัด เป็ น ผู ้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ร ับ ความเห็ น ชอบตามหลัก เกณฑ์ข องสานัก งาน ก.ล.ต.
โดยได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน
ความเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์

ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามที่บริษัทจัดการได้เสนอ
ข้างต้น เป็ น ผูส้ อบบัญ ชีที่ ไ ด้ร บั ความเห็น ชอบตามหลัก เกณฑ์ข องสานัก งาน ก.ล.ต. โดยได้ป ฏิบ ัติห น้า ที่
อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึง่ รวมถึงรายงานประจาปี 2562/63 ของกองทุน ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้ท่ีช่องทาง
ดังต่อไปนี ้
1. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ btsgif_agm@bblam.co.th
2. ผ่านทางจดหมาย จ่าหน้าถึง
ฝ่ าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฯ)
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที ้ าวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โดยหลักเกณฑ์การส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติมที่เกี่ ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดปรากฏใน สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับรายงานข้อมูลฉบับนี ้
และบริษัทจัดการจะดาเนินการจัดทาสรุ ปประเด็นสาคัญในลักษณะคาถามและคาตอบเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
รับทราบ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของกองทุน
ที่ www.btsgif.com ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการปิ ดรับคาถามและข้อสอบถามเพิ่มเติมนัน้ หากท่าน
มีขอ้ สงสัย หรือ คาถามเกี่ยวกับการส่งคาถาม สามารถสอบถามได้ท่ี บริษัทจัดการ โทร 0-2674-6400 ต่อ 469
ในวันและเวลาทาการ
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ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2562
ของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ประชุม เมื่ อวั นที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งแกรนด์บ อลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวั ณ
กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
การแนะนาก่อนการประชุม
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนและแนะนาตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุน”)
ตัว แทนผู้บ ริห ารทรัพ ย์สิน จากบริษัท ระบบขนส่ง มวลชนกรุง เทพ จากัด (มหาชน) คณะกรรมการที่ป รึก ษาการลงทุน
ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและบันทึกการประชุมจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จากัด ที่มาร่วมประชุม ดังนี้
1. ตัวแทนบริษัทจัดการ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ
คุณฐปณีย์ นามนิราศภัย

Head of Real Estate & Infrastructure Investment
ผู้จัดการกองทุน
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

2. ตัวแทนผู้บริหารทรัพย์สิน จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

กรรมการผู้อานวยการใหญ่ (CEO)

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
คุณศรัณย์ บุญญะศิริ
คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล

บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จากัด
บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จากัด
ประธานกรรมการบริหารของบริษัทจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดการ
Head of Business Distribution ของบริษัทจัดการ

4. ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
คุณนุชจรินทร์ เพชรปาณีวงศ์
5. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
คุณพิณผกา อัครนุพงศ์
6. ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายและบันทึกการประชุม จากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จากัด
คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช
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พิธีกรชี้แจงถึงองค์ประชุมของการประชุมสามัญประจาปี 2562 ดังนี้
ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องมีองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหน่วยลงทุนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมต้องถือหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม
พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหน่ว ยลงทุนมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลา 14.00 น.
จานวน 1,355 ราย นับจานวนหน่วยลงทุนได้ทั้งหมด 3,561,606,332 (สามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนหกพันสามร้อย
สามสิบสอง) หน่วย คิดเป็นร้อยละ 61.5343 ของหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 5,788,000,000 (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
แปดล้าน) หน่วย ครบเป็นองค์ประชุม และพิธีกรได้เชิญคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
คุณพรชลิต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจาปี 2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท และเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่เข้ามาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขออนุญาตเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2562
พิธีกรชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561/62

วาระที่ 3

รับทราบงบการเงินประจาปี 2561/62

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจาปี 2561/62

วาระที่ 5

รับทราบการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีประจาปี 2562/63

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องด้วยวาระการประชุมทั้งหมดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ถามคาถามต่างๆ เมื่อสิ้นสุดการนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยพิธีก รจะเป็นผู้แจ้งช่วงเวลาให้ ผู้ถือหน่ว ยลงทุน ทราบ
โดยมีข้อปฏิบัติสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซักถามดังนี้
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนมาที่ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้
2. แจ้งชื่อ นามสกุล พร้องทั้งระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคาถาม
พิธีกรขอความร่วมมือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามและอภิปรายให้ ชัดเจนและตรงประเด็น และไม่กระทบกับผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ในกรณีที่คาถามนั้นเกี่ยวข้องกับวาระอื่น คาถามดังกล่าวจะถูกนาไปตอบในวาระที่เกี่ย วข้อ งแทน
และขอความร่ ว มมื อ ในการปิ ด เสี ย งเรี ย กเข้ า ของโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ เปลี่ ย นเป็ น ระบบสั่ น ทั้ ง นี้ หากผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
มี ค วามจาเป็นต้องใช้โทรศัพท์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องประชุมได้
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คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นว่า ปัจ จุบัน ผู้ถือ หน่ว ยท่า นอื่น ยัง คงลงทะเบีย นอยู่
จึงเห็นควรให้รอผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น ประธานที่ประชุมจึงสอบถามที่ประชุมว่าจะให้รอให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จหรือไม่
ที่ประชุมมีความเห็นให้เริ่มการประชุมโดยไม่ต้องรอผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทะเบียนอยู่ ประธานที่ประชุมจึงเริ่ม ดาเนินการ
การประชุมตามวาระการประชุม
วาระที่ 1 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยการประชุมนี้เป็นการประชุม ครั้งแรก บริษัทจัดการจึงประสงค์
ที่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุน ดังนี้ กองทุน รวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทย จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นับเป็น
ระยะเวลา 6 ปี กองทุนได้ลงทุนในรายได้สุทธิจากรถไฟฟ้า BTS เส้นทางหลัก ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ปัจจุบัน ระยะเวลา
สัมปทานคงเหลือ 10.5 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2572 กองทุนมีจุดเด่นจากผู้โดยสารมีโอกาสเติบ โตในอนาคต
ค่า โดยสารมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น อัตรากาไรจากการดาเนินงานดีขึ้น และมีโอกาสใหม่ๆ ที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง โดยรายละเอียดกองทุนมีดังนี้
ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
จานวนหน่วยลงทุน
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

เงินทุนจดทะเบียน

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
5,788 ล้านหน่วย
ณ วันจัดตั้งกองทุน (17 เมษายน 2556) : 10.80 บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 10.611 บาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 : 10.442 บาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4)
ณ วันจัดตั้งกองทุน : 62,510.40 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 61,416.47 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 : 60,438.30 ล้านบาท (หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 4)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“BTSG”) และ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“BTSC”)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) จะต้องถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 33.3
เป็นระยะเวลา 10 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 32
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กองทุนระดมทุนจากนักลงทุนโดยมี BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BTSC ถือหน่วยลงทุนจานวนร้อยละ 33
อย่างน้อย 10 ปี ส่วนที่เหลือเป็นการถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุน อื่นๆ เช่น นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา และกองทุนซื้อรายได้
ค่าโดยสารสุทธิจาก BTSC ภายใต้สัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ โดย BTSC เป็นผู้ดาเนินงานระบบรถไฟฟ้า และบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ทาหน้า ที่บ ริห ารจัด การกองทุนและตรวจทานการปฏิบัติง านของ BTSC นอกจากนี้
กองทุนรวมมีตัวแทนจากบริษัทจัดการเป็นกรรมการของ BTSC เพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานของ BTSC และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบภายใต้สัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ
กรรมการของ BTSC มีจานวนทั้งหมด 9 ราย ประกอบด้วย กรรมการจาก BTSG จานวน 3 ราย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด จานวน 3 ราย และกรรมการอิสระจานวน 3 ราย โดยมีการกาหนดเรื่องสงวนไว้ ซึ่ง BTSC
จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับมติจากตัวแทนบริษัทจัดการอย่างน้อย 2 เสียง เรื่องสงวนดังกล่าว เช่น การก่อหนี้เพิ่มเติม
การเพิ่มทุน การแก้ไขสัญญาสัมปทาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะแต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการ คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในธุรกิจรถไฟฟ้า และทาหน้าที่ให้คาปรึกษาการลงทุนแก่บริษัทจัดการ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน มีจานวน 6 ราย
ประกอบด้วย ที่ปรึกษาจากบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จากัด คือ ดร.สมพงษ์ ปักษาสวรรค์ และ คุณศรัณย์ บุญญะศิริ
ตัวแทนจากบริษัทจัดการจานวน 3 ราย และผู้จัดการกองทุน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และทาหน้าที่ควบคุมดูแล
บริษัทจัดการ จ่ายค่าใช้จ่ายของกองทุน จัดเก็บทรัพย์สินของกองทุน และตรวจทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกับบริษัทจัดการ
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
ประเภททรัพย์สิน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งทางราง
รายละเอียดทรัพย์สิน
รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น สายสุขุมวิท 17 กิโลเมตร (สถานี
หมอชิต – สถานีอ่อนนุช) และสายสีลม 6.5 กิโลเมตร (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ สถานีสะพานตากสิน)
สัญญาสัมปทานสาหรับ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก จะสิ้นสุด ลง
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2572
รายได้สุทธิ คือ รายได้ค่าโดยสาร หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานและบารุงรักษา ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้ค่าโฆษณา และค่าเช่าพื้นที่
ผู้ดาเนินการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
วันที่เข้าลงทุน
วันที่ 17 เมษายน 2556
อายุการจัดหาผลประโยชน์
วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572
ต้นทุนเงินลงทุน
61,432 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จานวน 33 ล้านบาท)
ราคาประเมินล่าสุด
59,100 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) ประเมินเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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ข้อมูลทั่วไปของกองทุนมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
จานวนเงินระดมทุนเพื่อเสนอขาย 62,500 ล้านบาท
ต่อประชาชนครั้งแรก
อายุสัญญาสัมปทานคงเหลือ
รายได้ค่าโดยสารเติบโตเฉลี่ยต่อปี
จานวนผู้โดยสารเส้นทางสายหลัก
อัตรากาไรจากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
อัตราผลตอบแทน

ประมาณ 10.5 ปี โดยจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2572
ร้อยละ 9.2 ต่อปี (18 ปีนับจากเปิดให้บริการ)
241 ล้านเที่ยว (เมษายน 2561 - มีนาคม 2562) คิดเป็น 744,475 เที่ยวต่อวันทาการ
ร้อยละ 66.1 (กาไรหารด้วยรายได้ค่าโดยสาร)
ร้อยละ 5.8

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน คือ รถไฟฟ้าสายหลัก ประกอบด้วยสายสีเขียวเข้ม (สายสุขุมวิท) จากสถานีหมอชิต ถึง
สถานีอ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร สายสีเขียวอ่อน (สายสีลม) จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึง สถานีสะพานตากสิน
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร กองทุน ไม่ได้ล งทุน ในส่ว นต่อ ขยายจากรถไฟฟ้า สายหลัก โดยส่ว นต่อ ขยายประกอบไปด้ว ย
1) ส่วนต่อขยายส่วนใต้ จากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะ ระยะทาง 17.9 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 2 เฟส โดยเฟส 1 จากสถานี
อ่อนนุช ถึงสถานีแบริ่ง ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2554) และเฟส 2 จากสถานีแบริ่ง ถึงสถานี
สาโรง ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร (เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2560) และจากสถานีสาโรง 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 โดยจะหมดอายุ วันที่
4 ธันวาคม 2572 BTSC จะเป็นผู้รับรายได้ค่าโดยสารในส่วนรถไฟฟ้าสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สาหรับรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยาย กรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงทุน รายได้ค่าโดยสารจึงเป็นของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จ้าง BTSC
เพื่อบริหารการเดินรถไฟฟ้าและบารุงรักษา BTSC จึงได้รับค่าบริหารการเดินรถและค่าบารุงรักษา โดย BTSC รับบริหาร
การเดินรถไฟฟ้าและบารุงรักษา ดังนี้ ส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะฯ ส่วนต่อขยายจากสถานีหมอชิต ถึง
สถานี คู ค ต และส่ ว นต่ อ ขยายจากสถานี ส ะพานตากสิ น ถึ ง สถานี บ างหว้ า และส่ ว นหลั ก หลั ง สิ้ น สุ ด สั ญ ญาสั ม ปทาน
ซึ่ ง กองทุนมีสิทธิในการซื้อรายได้ที่ BTSC ได้รับจากการบริหารการเดินรถและบารุงรักษา
กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
สานักงานประกันสังคม
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วยลงทุน สัดส่วน %
1,929,000,000
33.33
375,239,000
6.48
360,044,370
6.22
226,634,000
3.92
225,074,300
3.89
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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ลาดับ
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
นายคีรี กาญจนพาสน์
บริษัท ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

จานวนหน่วยลงทุน สัดส่วน %
165,460,800
2.86
153,561,200
2.65
98,703,580
1.71
74,075,000
1.28
61,582,200
1.06

คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้
คุณสุพจน์ พงศ์กดิ าการ ผู้ถือหน่วยมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ได้มีการจดรายงานการประชุมหรือไม่
คุณพรชลิต ชี้แจงว่า กองทุนได้ดาเนินการบันทึกรายงานการประชุม ไม่ว่าจะมีการลงคะแนนหรือไม่ก็ตาม
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้
1. ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี พ.ศ.2556 กองทุนได้มีการลดทุนไปทั้งหมดจานวน 4 ครั้ง ในปี 2557 ลดทุน จานวน
7.7 สตางค์ ปี 2558 ลดทุนจานวน 4.8 สตางค์ และปี 2559 ลดทุน จานวน 6.4 สตางค์ ปี 2560 และ 2561 ไม่มีการลดทุน
แต่ในปี 2562 มีการลดทุนถึง จานวน 16.9 สตางค์ เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สิน จึงอยากสอบถามว่า
ต่อไปจะมีการลดทุนเป็นจานวนมากอย่างมีนัยสาคัญอีกหรือไม่ และจะเกิดขึ้นทุกกี่ปี
2. อายุสัมปทานในการรับสิทธิผลประโยชน์รายได้ของกองทุนเหลือเพียง 10.5 ปี จากการติดตามข่าวสารจะพบว่า
รัฐบาล (กรุงเทพมหานคร) พยายามที่จะให้กาหนดเพดานค่าโดยสารเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน 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
ที่มีการนาเสนอข่าวและ BTS ชนะการประมูล กองทุนจะได้รับผลกระทบหรือไม่ อย่างไร กับช่วงระยะเวลาที่เหลือของสัมปทาน
ที่จะหมดในปี 2572 และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลกระทบหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงสาหรับคาถามข้อ 1. ว่า เงินที่กองทุนระดมทุนมาทั้งหมดจานวน 62,500 ล้านบาท ได้นาไปใช้ในการซื้อ
รายได้สุทธิประมาณ 61,399 ล้านบาท ส่วนอีก 1,100 ล้านบาท ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน การคืนทุนของกองทุน
กองทุนก็จะคืนจบครบจานวนเงินที่กองทุนระดมมาคือ 62,500 ล้านบาท โดยส่วนแรกจานวน 1,100 ล้านบาท ที่ใช้ในการจัดตั้ง
กองทุน กองทุนได้ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปี ปีละ 300 กว่าล้านบาท ซึ่ง ได้ตัดจ่ายและคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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ในช่วง 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4 และ 5 ที่ผ่านมาไม่ได้คืนทุนเพราะว่าได้ ตัดจ่ายและคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนครบเรียบร้อยแล้ว
สาหรับปีล่าสุดที่มีการคืนทุนนั้น เป็นการคืนทุนในส่วนมูลค่าเงินลงทุนในการซื้อรายได้สุทธิจานวน 61,399 ล้านบาท ซึ่งจากนี้ไป
กองทุนจะทยอยคืนทุนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไปเรื่อยๆ เพราะมูลค่า เงิน ลงทุน จะลดลงเรื่อ ยๆ จนเท่า กับ เงิน ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนมา โดยในท้ายที่สุดมูลค่าของหน่วยลงทุนจะเป็นศูนย์ หากไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยการคืนทุนดังกล่าว
เป็นการคืนทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงินที่กองทุนได้รับจากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกในราคา
10.8 บาท
คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลดทุนจะมีจานวนไม่เท่ากับที่ผ่านมา เพราะจะเป็นการลดทุนเรื่อยๆ ทุกไตรมาส
การลดทุ น ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561/2562 ที่ ค่ อ นข้ า งสู ง เพราะว่ า มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ใหม่
แต่ ใ นอนาคตคงจะไม่มีการลดทุนเป็นจานวนมากเหมือนกับที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561/2562
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า คาถามข้อ 2. และ 3. เป็นเรื่องเดียวกัน จึงขอชี้แจงรวมกันดังนี้ เรื่องการประมูลสัมปทานในปีหน้า
ตามที่ได้มีการเสนอข่าวออกไปนั้น จะไม่เกิดขึ้นแล้ว เพราะรัฐบาลได้เริ่มเจรจากับ BTS แล้ว แต่การเจรจายังไม่มีข้อสรุป
ส่ว นประเด็นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ถ้า หากลดค่าโดยสารแล้วจะมีการขยายระยะเวลา
สัมปทาน ในกรณีนี้ หากมีการลดค่าโดยสาร รัฐบาลจะต้องชดเชยรายได้ในส่วนที่กองทุนไม่ได้รับจากการลดค่า โดยสาร
ดังกล่าว ซึ่งวิธีการชดเชยนั้น อาจเป็นการชดเชยโดยตรง คือ การชดเชยในส่วนต่าง หรือให้ BTS เป็นผู้ชดเชยรายได้ อีกวิธีหนึ่ง
คือการขยายระยะเวลาสัมปทาน อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ หาก BTS และรัฐบาลได้ข้อสรุปแล้ว จะต้องนามาขอมติอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นของ BTS และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนด้วย
คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน การให้บริการรถไฟฟ้าครอบคลุม ส่วนต่อขยาย
รวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร กองทุนได้สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้เฉพาะสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตร
จึงขอให้บริษัทจัดการกองทุนชี้แจงเรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงว่ามีการแบ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงอย่างไร
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการให้บริการรถไฟฟ้าจะมีการแบ่งส่วนกันรับผิดชอบระหว่างส่วนหลัก
ที่กองทุนลงทุนและส่วนต่อขยาย สาหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง หากสามารถแบ่งแยกได้ ทาง BTSC ก็จะแบ่งแยกมา
เช่น การว่าจ้าง Siemens ก็จะมีการแบ่งแยกเป็นของส่วนหลักและส่วนต่อขยาย ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพนักงานตามสถานี
ก็มีการแบ่งแยกกันชัดเจนระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยายโดยแบ่งตามสถานี สาหรับกรณีที่ไม่สามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่าย
ระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยายได้ เช่น ค่าพนักงานที่สานักงานใหญ่ ก็จะแบ่งแยกค่าใช้จ่ายกัน ตามระยะทางที่ แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ โดยในส่วนของกองทุนนั้น ลงทุนเป็นระยะทางทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร การคานวณค่าใช้จ่ายก็จะนาระยะทางดังกล่าว
หารด้ ว ยระยะทางทั้ ง หมด ซึ่ ง ในอนาคตที่ จ ะมี ก ารให้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ในระยะทางที่ ม ากขึ้ น ค่ า ใช้ จ่ า ยบางอย่ า งที่ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายคงที่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงได้ในอนาคต
คุณลินดา มุทิรางกูร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เมื่อครบระยะเวลาสัมปทานในอีก 10.5 ปี
กองทุนจะนาส่วนต่อขยายเข้ามาเป็นทรัพย์สินในกองทุนหรือไม่ เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สิน
ให้ลงทุนเมื่อครบระยะเวลาสัมปทาน
คุณ ศิริเ พ็ญ ชี้แ จงว่า กองทุน รวมถึง บริษัท จัด การ และ BTS มีน โยบายที่จ ะลงทุน เพิ่ม เติม ในส่ว นต่อ ขยาย
เพื่อเพิ่ม ขนาดของกองทุนและเพื่อให้กองทุนมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานขึ้น
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คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อ (Call option) รายได้จาก BTS สาหรับสายสีเขียวส่วนต่อขยายได้
คุณสุรพงษ์ กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากสิทธิที่จะซื้อรายได้จาก BTS สาหรับส่วนต่อขยายแล้ว กองทุน มีสิท ธิ
ในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซื้อ (Right of First Refusal) ในการซื้อรายได้สาหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด โดยหาก BTS จะขายรายได้สาหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ กองทุนมีสิทธิที่จะเรียกให้ BTS ขายรายได้ดังกล่าวให้แก่กองทุน
ก่อนบุคคลอื่น
คุณ สมศั กดิ์ กนกภากร ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน มาประชุ ม ด้ว ยตนเอง สอบถามว่า ข่ า วเกี่ ยวกั บการขยายระยะเวลา
สัมปทานจานวน 40 ปี กับกรุงเทพมหานคร และการจากัดเพดานค่าโดยสารไว้ไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย รวมถึงข่าวเกี่ยวกับ
นโยบาย 15 บาทตลอดสาย เป็น อย่า งไร ทางรัฐ บาลได้ม าคุย กับ กองทุน หรือ BTS หรือ ไม่ เพราะข่า วทั้ง สองดัง กล่า ว
เป็นประเด็นที่กระทบต่อผู้ลงทุนค่อนข้างมาก
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า ข่าวเรื่องการขยายอายุสัมปทาน 40 ปี ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากยังไม่ได้ตกลงกันว่า
จะขยายระยะเวลาสัมปทานกี่ปี แต่ข่าวเกี่ยวกับการเจรจาค่าโดยสารเกิดขึ้นจริง โดยเป็นคาสั่งของรัฐบาล และรัฐบาลต้องการ
กาหนดอัตราค่าโดยสาร เมื่อมีการเปิดบริการส่วนต่อขยายไปยังสถานีคูคตและไปยังสถานีเคหะ ให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้
ในอัตราค่าโดยสารไม่เกิน 65 บาท แต่รายละเอียดยังอยู่ในระหว่างเจรจา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งรัฐบาล
ก็ต้องคานึงถึงผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีการชดเชยให้แก่กองทุน ซึ่งการชดเชยอาจกระทาได้หลายรูปแบบ
เช่น การขยายระยะเวลาสัมปทาน หรือการชดเชยรายได้จาก BTS ซึ่งถ้าหากการเจรจาได้ข้อสรุปแล้ว กองทุนจะนาข้อสรุปดังกล่าว
มาให้ผู้ถือหน่วยพิจารณาต่อไป
คุณสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับข่าวการกาหนดราคาค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสายนั้น มีความเป็นไปได้
ที่รัฐบาลจะทา แต่รัฐ บาลจะต้อ งชดเชยรายได้ใ ห้แ ก่ก องทุน โดยการชดเชยรายได้นั้น ในต่า งประเทศก็มี เ ช่น เดีย วกัน
เช่น ปักกิ่ง รัฐบาลปักกิ่งเชิญ BTS และ MTR Corporation Limited ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมประมูลสัมปทาน
รถไฟฟ้าสายที่ 16 ของเมืองปักกิ่ง ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานโยธาให้ทั้งหมด โดย BTS จะลงทุนในงานระบบ
รถไฟฟ้าเครื่องกล โดยรัฐ บาลการันตีอัตราผู้โดยสารที่ร้อยละ 85 กล่าวคือ หากอัตราผู้โดยสารต่ากว่า ร้อยละ 85 รัฐบาล
จะชดเชยค่า โดยสารให้ แต่ถ้า หากมากกว่าก็จะนารายได้ม าแบ่งกัน โดยผู้ขอชดเชยน้อยที่สุด จะเป็นผู้ชนะการประมูล
หรือวิธีการชดเชยรายได้ รูปแบบอื่น เช่น เมืองนิวยอร์ก ออกกฎหมายภาษีพิเ ศษสาหรับ อาคารผู้ที่ ไ ด้รับ ประโยชน์ร อบๆ
เพื่อ นามาสนับ สนุน ค่า โดยสารให้ถูกลง เป็นต้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นเรื่องดีสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เพราะมีผู้การันตี
รายได้ให้แก่กองทุน
คุณลินดา มุทิรางกูร สอบถามว่า ตามที่ได้มีการรายงานว่า กองทุนและ BTSG มีข้อตกลงเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุน
ของ BTSG ในกองทุนจานวนร้อยละ 33.3 เป็นระยะเวลา 10 ปี นั้น ปัจจุบัน ระยะเวลาดังกล่าวเหลือเพียง 3 ปีกว่า BTSG
จะขายหน่วยลงทุนหรือไม่
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า คุณสุรพงษ์คงไม่สามารถตอบแทนได้ แต่หากตอบในฐานะส่วนตัวแล้ว คิดว่า BTSG คงจะไม่ขาย
หน่วยลงทุน นอกจากนี้ BTSG ก็มีความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเช่นเดียวกัน แต่ เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมาย
ทาให้ซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุดเพียงเท่านี้
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คุณสมพูล อาคมสุนทร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามเอกสารที่ได้รับ ระบุว่า “รายรับจาก
ผู้โดยสาร หักต้นทุน หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” คาว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” คืออะไร เกี่ยวกับการจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่
และขอสอบถามว่า ณ ปัจจุบัน ระยะเวลาสัมปทานเหลือเพียง 10.5 ปี กองทุนมีความจาเป็นต้องซื้อ รถไฟฟ้า ด้วยหรือไม่
และหากไม่มีการต่ออายุ หรือขยายระยะเวลาสัมปทาน การตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มนั้นคุ้มค่าหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า คาว่า “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง” นั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานและการบารุงรักษา
ซึ่ง รายละเอียดจะอยู่ในวาระถัดไป อย่างไรก็ ตาม สามารถสรุปพอสังเขปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
พนักงาน ค่าซ่อมบารุง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายฝ่ายทุน
และรวมถึงค่ารถไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยค่ารถไฟฟ้านั้น กองทุนมีแผนที่จะต้องลงทุนประมาณ 650 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกระบุ ไว้ใน
หนังสือชี้ชวนว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าประมาณ 800 ล้านบาท เนื่องจากจะมีส่วนต่อขยายที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะทาให้
มีจานวนผู้โดยสารเดินทางเข้าส่วนหลัก มากขึ้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องซื้อรถไฟฟ้าเพิ่ม อันเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
คุณลักษณา นาคประเสริฐ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดกองทุนมีรายได้จาก
การให้บริการรถไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับค่าโฆษณาที่ติดอยู่บนรถไฟฟ้า กองทุนควรจะจัดหารายได้จากการโฆษณาดังกล่าวหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ณ ตอนทีก่ องทุนลงทุนนั้น กองทุนตกลงที่จะลงทุนเฉพาะในส่วนของรายได้ค่าโดยสารสุทธิเท่านั้น
เพราะกองทุนนี้เป็นกองทุน รวมโครงสร้างพื้นฐาน รายได้ของกองทุนจึงต้องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน คือ เกี่ยวกับ
การให้บ ริก ารรถไฟฟ้า ดัง นั้น การคานวณราคาประเมิน ที่นามาใช้ใ นการเข้า ลงทุน ก็คานวณเฉพาะรายได้ค่า โดยสาร
ส่ว นค่า โฆษณาและค่า เช่า พื้น ที่ นั้น กองทุน ไม่ได้นามาคานวณเป็น กระแสเงิน สดรับ ที่ใ ช้ใ นการคานวณต้น ทุน ซื้อ สิท ธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต
คุณ ลัก ษณา แสดงความคิด เห็น ว่า ถ้า เป็น เช่น นั้น บริษัท จัด การควรจะต้อ งหาทางเจรจากับ BTS เพิ่ม เติม
เพื่อหาช่องทางในการได้รับค่าโฆษณา และค่าเช่าพื้นที่
คุณพรชลิต กล่าวว่า บริษัทจัดการจะรับเรื่องดังกล่าวไว้ และชี้แจงว่า การที่ กองทุนจะต่อรองเพื่อให้มีรายได้อื่นใด
ที่นอกเหนือจากค่าโดยสารรถไฟฟ้าแล้ว กองทุนอาจจาเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ สิทธิหรือทรัพย์สินในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม
ซึ่งบริษัทจัดการจะนาไปพิจารณา และหาช่องทางเพิ่มเติมต่อไป เพราะไม่ได้อยู่ในหนังสือชี้ชวนตั้งแต่แรก
คุณปริญดา อมรสิริสมบูรณ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า รายได้จากการโฆษณา
ตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ ควรเป็นของ BTS แต่รายได้จากการโฆษณาในรถไฟฟ้าควรจะเป็นของกองทุน
คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทจัดการจะชี้แจงรายจ่ายด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ เช่น การเช่าพื้นที่บนสถานีใครเป็นผู้รับผิดชอบ รถไฟฟ้าที่วิ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
จานวนระยะทางที่ กองทุนลงทุนมีระยะทาง 23.5 กิโลเมตร แต่ รถไฟฟ้าให้บริการครอบคลุม ส่วนต่อขยายระยะทางรวม
40 กิโลเมตร
พิธีก ร ชี้แ จงว่า เนื่อ งจากคาถามนี้เ กี่ย วข้อ งกับ วาระที่ 2 เรื่อ ง ผลการดาเนิน งาน ประจาปี 2561/62 ดัง นั้น
จึงขอนาไปตอบหลังจากชี้แจงข้อมูลในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
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คุณวิมลพักตร์ แสงบุษราคัม ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยเสียชีวิตก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาสัมปทาน ทายาทของบุคคลดังกล่าวต้องดาเนินการอย่างไร และการจ่ายเงินคืนทุนจะมีเกณฑ์การจ่ายอย่างไร
กองทุนไม่มีนโยบายซื้อคืนหน่วยลงทุนใช่หรือไม่ แต่จะเป็นการคืนทุนจนทุนเป็นศูนย์ใช่หรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนปิด กองทุนไม่มีนโยบายซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนก็สามารถซื้อหรือขายหน่วยลงทุนได้ที่ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเรื่องของการคืนทุน นั้น กองทุนจะดาเนินการ
ทยอยคืนทุนจนครบมูลค่า 10.8 บาท จนสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน แต่ทั้งนี้ เรื่องจานวนการคืนทุนนั้นขึ้นอยู่กับมูลค่าราคา
ประเมินที่ลดลงด้วยเช่นกัน
เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดาเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 2
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561/62
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณศิริเพ็ญ รายงานผลการดาเนิน งานของกองทุน ให้ที่ป ระชุม ทราบว่า ผลการดาเนิน งานประจาปี 2561/62
ในภาพรวมนั้น รายได้ค่าโดยสารอยู่ที่ 6,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท รายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ (NRTA) ปี 2561/62 จานวน 4,603 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงขึ้น 187 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิปี 2561/62 จานวน 4,525 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จานวนเงิน
ที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทั้งหมดในปี 2561/62 จานวน 4,525 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 เงินที่สามารถจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะเท่ากับรายได้จากการลงทุนสุทธิบวกกลับ ด้ว ยค่า ใช้จ่า ยในการจัด ตั้ง กองทุน โดยในช่ว ง 3 ปีแ รก กองทุนจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของการคืนทุน ทาให้เงินที่จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
จะมากกว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลประกอบการประจาปี 2561/62 มีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

ปี 2561/62

ปี 2560/61

รายได้ค่าโดยสาร

6,962.5

6,821.3

2.1%

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม

2,359.5

2,125.0

11.0%

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าซ่อมบารุง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ
รายจ่ายฝ่ายทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

785.5
467.6
384.2
21.5
77.8
114.8
508.1
4,603.0

759.2
464.2
375.7
21.8
82.2
101.1
320.8
4,696.3

3.5%
0.7%
2.3%
(1.6)%
(5.3)%
13.6%
58.4%
(2.0)%
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รายได้ค่าโดยสารประจาปี 2561/62 จานวน 6,962 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 2.1 จากปีที่ผ่า นมา ซึ่ง เกิด จาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็น 29 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง บางส่วนมีการหัก กลบกับ ค่า เผื่อ
ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีในเดือน มิถุนายน 2561 เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องเป็นจานวน 18.5 ล้านบาท
หากไม่มีการหักค่าเผื่อค่าโดยสารดังกล่าว รายได้คา่ โดยสารจะเป็นจานวน 6,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีที่ผ่านมา
ส่วนจานวนเที่ยวในการเดินทางไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมจานวน 2,359 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีทผี่ ่านมา ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยพนักงานจานวน 785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นไปตามการปรับเงินเดือนพนักงานประจาปี
ค่ า ซ่ อ มบารุ ง จานวน 468 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.7 ค่ า สาธารณู ป โภคจานวน 384 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.3
ค่ า เบี้ยประกันภัย ทรัพย์สินจานวน 21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงได้รับส่วนลด
ค่าใช้จ่ายในการขายจานวน 78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 ค่าใช้จา่ ยในการบริหารและอื่นๆ จานวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.6 เนื่องจากมีการเปลี่ยนบัตรโดยสารสาหรับการเดินทางเที่ยวเดียว จากบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กเป็นบัตรโดยสารแบบบาง
เพื่อรองรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารแบบใหม่ รายจ่ายฝ่ายทุน จานวน 508 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 ประกอบด้วย
ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติจานวน 267 ล้านบาท ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุสาหรับวิทยุสื่อสารจานวน
100 ล้านบาท และค่ารถไฟใหม่จานวน 84 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา มีค่ารถไฟใหม่จานวน 150 ล้านบาท ค่าปรับปรุง
คลื่นวิทยุจานวน 66 ล้านบาท และค่าปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารจานวน 58 ล้านบาท
จานวนเที่ยวการเดินทางปี 2561/62 คิดเป็นจานวน 241 ล้านเที่ยว ลดลงร้อยละ 0.1 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
รถไฟฟ้าขัดข้องในเดือน มิถุนายน 2561 และจานวนวันทาการของปี 2561/62 น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 4 วัน ประกอบกับ
จานวนวันหยุดยาวที่มากกว่าปีที่ผ่านมา และความอ่อนไหวต่อการปรับค่าโดยสาร จานวนเที่ยวการเดินทางในวันทาการ
เท่ากับ 744,475 เที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 จากปีก่อน อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยเท่ากับ 29 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.4 จากปีที่ผ่านมา จากการรับรู้การปรับอัตราค่าโดยสารแบบเต็มปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และการปรับ ราคา
บัตรโดยสารประเภทเติมเงินในเดือน เมษายน 2561 ถ้าหากหักค่าเผื่อค่าโดยสารที่ให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี อัตราค่าโดยสารจะเป็น
28.9 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
การปรับค่าโดยสารในเดือน ตุลาคม 2560 มีการปรับค่าโดยสารสาหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวเพิ่มขึ้น 1 ถึง 3 บาท
จากอัตรา 15 ถึง 42 บาท เป็นอัตรา 16 ถึง 44 บาท และปรับค่าโดยสารสาหรับบัตรโดยสารแบบ 30 วัน เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อเที่ยว
ทั้งสาหรับบัตรโดยสารสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ แต่คงราคาบัตรโดยสารประเภทเติมเงินไว้ที่อัตรา 15 ถึง 42 บาท โดยในเดือน
เมษายน 2561 มีการปรับราคาบัตรโดยสารประเภทบัต รเติมเงินในอัตรา 15 ถึง 43 บาท ลดลง 1 บาท จากอัตราค่าโดยสาร
ของบัตรโดยสารเที่ยวเดียว
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. เพราะเหตุใดรายได้ถึงไม่เพียงพอต่อเงินลงทุนที่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งทาให้เกิดการขาดทุนสะสม อันเป็นเหตุให้
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อันทาให้กองทุนต้องลดทุนเป็นจานวนมาก เพื่อชดเชยผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. สาหรับสถานีที่เพิ่มขึ้น เช่น สถานีห้าแยกลาดพร้าว จะช่วยเพิ่มจานวนผู้โดยสารได้จริงหรือไม่ และในเดือน
เมษายน 2562 จานวนผู้โดยสารมีการเพิ่มร้อยละ 4-5 กองทุนจะสามารถคงจานวนผู้โดยสารในระดับดังกล่าวต่อไปจนถึงสิ้นปี
ได้หรือไม่ และจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สาเหตุที่กองทุนไม่ได้จ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ผ่านมา เพราะการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุน ซึ่งกองทุนมีการขาดทุนจากการประเมินค่า จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่รายได้ค่าโดยสารหักด้วย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งคือรายได้จากเงินลงทุน ในการให้บริการรถไฟฟ้า ยังคงเป็นบวกอยู่ ดังนั้น หากกองทุนไม่มีการขาดทุนจาก
การประเมินค่า กองทุนก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ รายได้ค่าโดยสารยังคงเติบโตอยู่ แต่ไม่ได้เติบโตเท่าที่ควร เนื่องจาก
จานวนผู้โดยสารไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า
ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ได้นาเสนอกับความจริงที่มีการใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน เนื่องจาก
ณ ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นจานวนมาก แต่รายได้จากค่าโดยสารกลับลดลง ทั้งๆ ที่มีการเก็บ ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น
ในทุกประเภทบั ต รโดยสาร ยกเว้ น ค่ า โดยสารที่ เ รี ย กจากผู้ สู ง วั ย และผู้ พิ ก าร โดยรายได้ จ ากค่ า โดยสารของกองทุ น
เมื่ อ เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยแล้ว ปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ประมาณ 5 เท่า จึงขอให้เป็นข้อพิจารณาว่า บริษัทจัดการ
ควรจะดาเนินการอย่างไร จึงจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้ มีประสิทธิภาพกว่าปัจจุบัน เพราะจานวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าของกองทุนลดลง ติดขัด ล่าช้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา
สาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมบารุง ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตรโดยสาร
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นหรือไม่ โดยเฉพาะในการรับสมัครพนักงานจานวนมาก จึงขอแสดงความเห็นว่า กองทุนควรพิจารณา
ค่า ใช้จ่า ยให้เ หมาะสมและดาเนิน การต่า งๆ ให้ก องทุน สามารถสร้า งรายได้ใ ห้ ม ากกว่า ค่า ใช้จ่า ย เพื่อ ให้มี กาไรจาก
การดาเนินงาน และนามาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป และขอสอบถามว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ กองทุนสามารถ
ควบคุมหรือลดลงได้หรือไม่ เพราะตามข้อมูลที่ได้รายงานมา ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 11
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สาหรับรายจ่ายฝ่ายทุนในปี 2560/61 มีประมาณ 320 ล้านบาท ปี 2561/62 มีจานวนมากกว่า
ปีอื่นๆ โดยกองทุนคาดว่า ในปี 2562/63 ค่าใช้จ่ายดัง กล่า วจะลดลง เนื่อ งจากค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ ที่เ กิด ขึ้น นั้น ได้เ กิด ขึ้น
ในปี 2561/62 แล้ว นอกจากนี้ กองทุน คาดว่าในปี 2562/63 รายได้ ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น โดยจานวนผู้โดยสารจะเพิ่ม ขึ้น
ประมาณร้อยละ 4-5 เนื่องจากมีการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายส่วนใต้เมื่อปลายปี 2561 และจะทยอยเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย
ส่วนเหนือภายในปีหน้า
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า ถ้าหากไม่มีการลงทุนพิเศษใดๆ ค่าใช้จ่ายก็จะมีจานวนไม่มาก สาหรับการเปลี่ยนบัตรโดยสาร
จากบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กเป็นบัตรโดยสารแบบบาง สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากเทคโนโลยีบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กดังกล่าว
ไม่เป็นที่นิยมและเลิกใช้งานไปแล้ว อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องอ่านบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ ปัจจุบัน ในการซ่อมแซม
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อุปกรณ์นั้น พนักงานจะต้องซื้ออุปกรณ์และปรับแต่ง แก้ไขเอง เพื่อให้ป ระหยัด ค่า ใช้จ่า ย จนเมื่อ มีก ารทาส่ว นต่อ ขยาย
จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้มีการทาพร้อ มกัน เพื่อประหยัดค่า ใช้จ่าย ซึ่ง ค่าใช้จ่ายลักษณะดังกล่าวจะไม่เ กิดขึ้น อีก
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยน
สาหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคลื่นวิทยุนั้น ก็เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลเปลี่ยน
นโยบาย โดยรัฐบาลได้จัดสรรคลื่นวิทยุที่อนุญาตให้ BTS ใช้ในระบบสื่อสารใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพื่อให้สามารถ
ใช้คลื่นวิทยุใหม่นั้น กสทช. จะไม่รับผิดชอบ ดังนั้น กองทุนจึงมีความจาเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
คุณณรงค์ พุทธรักษา ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
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. คาว่า “ขาดทุนยังไม่ได้เกิดขึ้น” หมายความว่าอย่างไร เพราะเหตุใดจึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และเรื่องการลดทุนจะขออนุญาตนาไปตอบ
ในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ในเบื้องต้น ขอชี้แจงว่า การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชี แต่รายได้ จาก
การดาเนินงานระบบรถไฟฟ้ายังคงเหมือนเดิม เงินที่ได้ จากการให้บริการรถไฟฟ้า จะถูกนามาจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยเท่าเดิม
เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากเงินปันผลเป็นเงินคืนทุน
คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายของพนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 26 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีจานวนเท่าเดิม จึงขอสอบถามว่า
กองทุนมีเหตุจาเป็นใดที่จะเพิ่มจานวนพนักงาน
2. รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนประเภทบัตรโดยสาร ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
เป็นค่าใช้จ่ายที่กองทุนคาดการณ์ไว้ก่อนหรือไม่ หากเป็นค่าใช้จ่ายที่ กองทุนคาดการณ์ไว้ ขอสอบถามว่า ในอนาคตกองทุน
จะมีค่าใช้จ่ายที่กองทุนคาดการณ์ไว้อีกหรือไม่ และในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
คุณศิริเ พ็ญ ชี้ แจงว่ า สาหรับ ค่ าใช้จ่ ายในส่วนของรายจ่ายพนักงานที่เ พิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 นั้น เกิด จากการปรั บ
เงินเดือนประจาปีของพนักงานตามปกติ ไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนพนักงาน
ใช่หรือไม่

คุณณัฐวรรธน์ สอบถามเพิ่มเติม ว่า กองทุนมีค่าใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายพนักงานเพิ่ม ขึ้น ปีละ 26 ล้า นบาท
คุณศิริเพ็ญ ตอบว่า ใช่ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5
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คุณประยุทธ พัวภัทรกุล ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทจัดการอธิบายเกี่ยวกับ การประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน ณ ตอนออกและเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ว่ามีมูลค่า 10.8 บาทต่อ หน่วยลงทุน
เป็นการตั้งราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ซึ่งตามข้อเท็จจริงมิได้เป็นไปตามที่ประเมินมูลค่าไว้
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินของกองทุนนั้นกระทาโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทาการประเมินจานวน
ผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสาร ซึ่งในช่วงปีแรกที่กองทุนจัดตั้งขึ้น กองทุนมีอัตราการเติบโตของจานวนผู้โดยสารที่สูง แต่ในปี
2557/58 มีปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึ้น เช่น ในเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล จากัด
เวลาให้กลับบ้านเร็ว ทาให้จานวนผู้โดยสารลดลง โดยในปี 2558/59 จานวนผู้โดยสารเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 6.3 แต่ในปี
2559/60 จานวนผู้โดยสารเติบโตเพียงร้อยละ 2.4 เนื่องจากเหตุการณ์สวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2559
ซึ่งภาครัฐ งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ทาให้จานวนผู้โดยสารลดลง ในปี 2560/61 เดือ นเมษายน 2560 กรุง เทพมหานคร
ปรับขึ้นค่าโดยสารในส่วนต่อขยายจาก 10 บาทเป็น 15 บาท และในเดือนตุลาคม 2560 มีการปรับขึ้นค่าโดยสารของส่วนหลัก
จึงทาให้จานวนผู้โดยสารในปี 2560/61 ไม่ เ พิ่ม ขึ้น เท่า ที่ ค าดการณ์ไ ว้ และในปี 2561/62 ส่ว นหนึ่ง เกิด จากรถไฟฟ้า
ขัดข้องในเดือนมิถุนายน ซึ่ง เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ทที่ าให้จานวนผู้โดยสารในช่วงที่ผ่านมาน้อยกว่าที่คาดการณ์
คุณเกรียงไกร เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทจัดการชี้แจงเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจานวน
508.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560/2561 ถึงร้อยละ 58.4 และได้แสดงความเห็นว่า ผู้จัดการกองทุนควรเปรียบเทียบข้อมูล
เพิ่มขึ้นอีก 2 ถึง 3 ปี เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คุณศิริเพ็ญ กล่าวว่า บริษัทจัดการจะนาข้อเสนอแนะไปดาเนินการในการประชุมครั้งถัดไป และชี้แจงว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถดูข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุนได้จากเว็บไซต์ของกองทุน ทั้งนี้ ในส่วนของรายจ่ายฝ่ายทุนที่เ กิดขึ้นในปี
2561/62 จานวนมากนั้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการส่วนต่อขยาย การปรับปรุงระบบ AFC
และการปรับปรุงคลื่นวิทยุ ซึ่งในอนาคตคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนนีจ้ ะลดลง
คุณณัฐวรรธน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท มาจาก
การปรับปรุงระบบบัตรโดยสาร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ในแผน ณ ตอนที่ตั้งกองทุนหรือไม่ ถ้าอยู่ จะมีค่าใช้จ่ายลักษณะนี้
อีกหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในการประเมินค่าใช้จ่าย ผู้เชี่ยวชาญจะคานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมหลายอย่าง และคิดโดยมี
อัตราเพิ่มขึ้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแผน ณ ตอนที่จัดตั้งกองทุน สาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงประเภท
บัตรโดยสารนั้น เนื่องจากเทคโนโลยีบัตรโดยสารแถบแม่เหล็กดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมและขัดข้องบ่อยครั้ง จึงดาเนินการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง สอบถามว่า กองทุนจะเริ่มจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไหร่
คุณศิริเพ็ญ ขออนุญาตตอบคาถามนี้เมื่อถึงวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุน ประจาปี 2561/62
ซึ่งเป็นวาระที่ 4
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ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทจัดการจึง ตัดค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในปีเดียว ไม่กระจาย
ค่าใช้จ่ายในหลายปีเป็นค่าเสื่อม วิธีการตัดค่าใช้จ่ายเช่นนี้ ผิดหลักการบัญชีหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า กองทุนซื้อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ และใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึก รายได้และรายจ่าย ดังนั้น
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อใด ก็จะบันทึกลงในงวดนั้นๆ เลย และเนื่องจากกองทุนไม่ได้ตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ของ
กองทุน จึงไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นสินทรัพย์แล้วทยอยตัดจ่ายค่าใช้จ่าย
คุณสุวมา เนาว์สูงเนิน ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
ที่เพิ่มขึ้น ขอให้กองทุนคานึงถึงความคุ้มค่ากับรายได้ที่กองทุนจะได้รับเพิ่มขึ้น และขอให้ทาประมาณการรายรับและรายจ่าย
ประจาปี 2562/63 ไว้ เพื่อให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลประมาณการรายรับ และรายจ่า ยกับ ข้อ เท็จ จริง ที่เ กิด ขึ้น
ว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และมีสาเหตุจากอะไร
คุณสมศักดิ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินมาจากกระแสเงินสด
ในอนาคตแล้วประเมินกลับมาเป็นมูลค่า ทรัพย์สินของกองทุน ณ ปัจจุบันที่เหลืออยู่ประมาณ 59,000 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่า
มาจากการคาดการณ์ว่ารายได้ในอนาคตต่ากว่าประมาณการ ดังนั้น หากในอีก 3 ปี มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีการลดลงมาอีก
ทุนที่กองทุนจะนามาคืนก็จะต่ากว่า 10.80 บาท ใช่หรือไม่ ขอให้บริษัทจัดการช่วยอธิบายเรื่องดังกล่าวด้วย
คุณพรชลิต ชี้แจงว่า รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระที่ 3 และจะมีการอธิบายถึงสาเหตุของการลดทุนในวาระที่ 4
บริษัทจัดการจึงเห็นว่าจะตอบเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง
คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
มีความเป็นมาอย่างไร และกองทุนต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเท่าไหร่
คุณศิริเพ็ญ ขออนุญาตนาไปตอบภายหลังการพิจารณาวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง สอบถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 ซึ่งมากกว่าปีก่อนๆ การเพิ่มขึ้นเช่นนี้มีนัยสาคัญอย่างไร
2. เพราะเหตุใด บริษัทจัดการจึง บันทึกรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.4 ที่ใช้ในการซื้อรถไฟใหม่ในปีเดียว
เช่นนี้ ไม่ทยอยตัดจ่าย อันทาให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนบัตรโดยสารประเภท
เที่ยวเดียวจากบัตรแถบแม่เหล็ก เป็นบัตรแบบบาง เพื่อรองรับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection - AFC)
แบบใหม่ ในการทาบัตรนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 13 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดาเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 3
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วาระที่ 3 รับทราบงบการเงินประจาปี 2561/62
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงงบการเงินประจาปี 2561/62 ของกองทุน ดังนี้
งบกาไรขาดทุน
(ล้านบาท)
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้รวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)

ปี 2561/62
4,603.0
17.7
4,620.7
84.8
10.5
95.3
4,525.4
(6,300.0)
(1,774.6)
97.9%

ปี 2560/61
4,696.3
16.1
4,712.4
81.0
9.9
90.9
4,621.5
(399.9)
4,221.6
98.1%

% เปลี่ยนแปลง
(2.0)%
9.4%
(1.9)%
4.7%
5.8%
4.8%
(2.1)%
(1,475.2)%
(142.0)%

สาหรับงบกาไรขาดทุน ของกองทุน ประจาปี 2561/62 รายได้รวม จานวน 4,620.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9
เนื่องจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ จานวน 4,603.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 เนื่องจาก
รายจ่ายฝ่ายทุนสูงขึ้น ตามที่รายงานไปก่อนหน้า สาหรับดอกเบี้ยรับ จานวน 17.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยช่วงสิ้นปีมีการปรับขึ้น ค่าใช้จ่ายรวม จานวน 95.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน จานวน 84.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาท เนื่องจากมีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระในการ
ประเมินค่า ซึ่งมีการประเมินทุก 3 ปี และค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 10.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าปิดสมุด
ทะเบียนและค่าเตรียมการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ทาให้มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จานวน 4,525.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1
สาหรับปี 2561/62 มีขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 6,300 ล้านบาท ทาให้สินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานลดลง
จานวน 1,744.6 ล้านบาท อัตรากาไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (รายได้จากการลงทุนสุทธิหารรายได้รวม) อยู่ที่ร้อยละ 97.9
งบดุล
(ล้านบาท)
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
ราคาทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

31 มีนาคม 2562
59,100.0
61,432.1
1,173.5
4.9
60,278.4
159.1

31 มีนาคม 2561
65,400.0
61,432.1
1,216.2
64.8
66,681.0
93.0

% เปลี่ยนแปลง
(9.6)%
(3.5)%
(92.4)%
(9.6)%
71.1%
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(ล้านบาท)
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)

31 มีนาคม 2562
60,119.3
61,416.5
(1,297.2)
10.3868

31 มีนาคม 2561
66,588.0
61,416.5
5,171.5
11.5045

% เปลี่ยนแปลง
(9.7)%
(125.1)%
(9.7)%

คุณศิริเพ็ญ รายงานว่า สาหรับงบดุลของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม จานวน 60,278.4 ล้านบาท
ประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 59,100.0 ล้านบาท (ราคาทุนที่กองทุนซื้อ 61,432.1 ล้านบาท
ที่ขาดทุน 6,300 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา แต่ประเมินต่ากว่าทุนเพียง 2,332 ล้านบาท เนื่องจากก่อนหน้านี้ราคาประเมินขึ้นไป
ประมาณ 4,000 ล้า นบาท ซึ่ง เป็น ปกติข องการประเมิน เงิน ลงทุน สาหรับ กิจการเช่น นี้ ซึ่ง จะมีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น ในอนาคต
ราคาประเมินจึง สูงขึ้น แต่เนื่องจากระยะเวลาในการจัดหาผลประโยชน์เริ่มลดลง ราคาประเมินจึงเริ่มลดลง และจะทยอย
ลดลงเป็นศูนย์ เมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน) เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร จานวน 1,173.5 ล้านบาท มีหนี้สิน
จานวน 159.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กองทุนไม่มีการกู้ยืม ทาให้มีสินทรัพย์สุทธิ จานวน 60,119.3 ล้านบาท
ประกอบด้วยทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากคืนทุนไปแล้ว จานวน 61,416.5 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม จานวน
1,297.2 ล้านบาท เนื่องจากมีการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าในไตรมาสที่ผ่านมา ทาให้มีขาดทุนสะสม แต่หลังจากไตรมาสที่ 1
ปี 2562/63 เมื่อผลการดาเนินงานจากรายได้ของรถไฟฟ้าเป็นบวก ก็จะทาให้ขาดทุนสะสมนี้ลดลง และเมื่อลดลงจนเป็นศูนย์
ก็จะทยอยจ่ายเงินปันผลได้
งบกระแสเงินสด ปี 2561/62
(ล้านบาท)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินฝากธนาคารต้นปี
เงินฝากธนาคารปลายปี

ปี 2561/62
4,633.1
(4,694.0)
(60.9)
127.9
67.0

ปี 2560/61
4,731.7
(4,659.3)
72.4
55.5
127.9

% เปลี่ยนแปลง
(2.1)%
0.7%
(184.2)%
130.4%
(47.6)%

คุณศิริเพ็ญ รายงานว่า สาหรับงบกระแสเงิน สด กองทุน มีเ งิน สดสุท ธิ จ ากกิจ กรรมดาเนิน งาน คือ เงิน สดจาก
การดาเนินงาน ปรับด้วยยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เพิ่มขึ้น-ลดลง จานวน 4,633.1 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
คือการแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยและการจ่ายเงินปันผล 4,694.0 ล้านบาท เงินฝากธนาคารลดลง 60.9 ล้านบาท ทาให้มี
เงินฝากธนาคารปลายปี ณ 31 มีนาคม 2562 จานวน 67.0 ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เหตุผลที่มีการบันทึกขาดทุนจากการประเมินค่า จานวน 6,300 ล้านบาทนั้น เกิดจากการที่
กองทุนมีการประเมินค่าครั้ง ใหญ่ ซึ่งกองทุนจะจัดให้มีการประเมินใหญ่ทุกๆ 3 ปี แต่ในรายไตรมาสจะมีการประเมินย่อย
การประเมินครั้งล่าสุดเมื่ อเดือน มีนาคม 2562 ผู้ประเมินเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินของ
กองทุนหลายประการ ดังนี้
ปัจจัยหลัก

รายงานประเมินก่อน
(มีนาคม 2559)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(GDP Growth) ที่ลดลง

รายงานประเมินล่าสุด
(มีนาคม 2562)

 4.0% ปี 2565 – 2569
 4.0% ปี 2570 เป็นต้นไป
อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3%
โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้า ทุ ก สายมี ค่ า แรกเข้ า ใหม่ ทุ ก ครั้ ง ที่
สายอื่นๆ (มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว)
เดินทาง

 3.5% ปี 2565 – 2569
 3.0% ปี 2570 เป็นต้นไป
2.5%
สายสีน้าเงิน-ม่วง-ส้ม มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว
(เป็นเหตุให้ค่าโดยสารโดยรวมของสายสีอนื่
เมื่อเทียบกับสายสีเขียวถูกลง ผู้โดยสาร
บางส่ว นจึง อาจเดิน ทางในสายสีอื ่น
เป็นผลให้คาดการณ์จานวนผู้โดยสารลดลง)

การเลื่อนการปรับปรุงรางคู่และ
การปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน

 ปรับปรุงเป็นรางคู่ ปี 2564
 ไม่มกี ารปิดสถานี

การย้ายจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ
การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ

มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 ปรับปรุงเป็นรางคู่ ปี 2565
 มีการปิดสถานี 2.5 ปี
(การปิดปรับปรุงเพื่อให้การสร้างสถานี
เร็วขึ้น หากไม่มีการปิดปรับปรุงก็จะใช้
เวลาสร้างสถานีนานกว่านี้)
ไม่มีจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :
บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2562
 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :
ยศเส - สนามกีฬาฯ ปี 2564

 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :
บางหว้า - ตลิ่งชัน ปี 2565
 สายสีเขียวส่วนต่อขยาย :
ยศเส - สนามกีฬาฯ ไม่มีกาหนด

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้
คุณณัฐวรรธน์ สุขพูนผล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเลื่อนการปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน ณ ตอนที่ตั้ง
กองทุนได้มีการคาดการณ์ว่าจะไม่ปิดสถานี สะพานตากสินในปี 2564 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสมมุติฐานว่าต้องปิดสถานี
สะพานตากสินเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน จึงขอสอบถามว่า ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเป็นคนเดียวกับที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตอนจัดตั้งกองทุนหรือไม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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คุณ สุร พงษ์ ชี้แ จงว่า การเปลี่ย นแปลงสมมติฐ าน เนื่อ งจากข้อ เท็จ จริง ที่เ ปลี่ย นแปลงไป เนื่อ งจากปัจ จุบัน
การขออนุญาตใช้พื้น ที่บ ริเ วณดัง กล่า ว เจ้า ของพื้น ที่ คือ กรมทางหลวงชนบท และกรุง เทพมหานครเป็น ผู้ข ออนุญ าต
โดย BTS เป็นผู้ขอใช้พื้นที่จากกรมทางหลวงชนบท ผ่านกรุงเทพมหานคร และมีกระทรวงคมนาคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งได้มี
การเจรจาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน
คุณณัฐวรรธน์ แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานนี้ส่งต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทาให้มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนทีป่ ระเมินได้ลดลงจานวน 6,300 ล้านบาท
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า การปิดสถานี สะพานตากสินนั้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า
ทรัพ ย์สิน ของกองทุน สาเหตุห ลัก ที่ทาให้ มูลค่า ทรัพ ย์สิน ของกองทุน ลดลงนั้น มาจากปัจ จัย ภายนอกซึ่ง อยู่น อกเหนือ
การควบคุม เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่มีผลโดยตรงต่อการปรับค่าโดยสาร
คุณณัฐวรรธน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการสามารถให้น้าหนักปัจจัยต่างๆ ได้หรือไม่ และถ้าหากเป็นเรื่องอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อนั้น อัตราดังกล่าวก็มิได้แตกต่างจากปีก่อนหน้า แต่ผู้โดยสารก็มีจานวนเพิ่มขึ้นตลอด
จึงขอสอบถามว่าผู้ประเมินได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่
คุณ ศิริเ พ็ญ ชี้แ จงว่า ผู้ป ระเมิน จะพิจ ารณาจากข้อ มูลมหภาคและข้อ มูล อุต สาหกรรมเพื่อ คาดการณ์จานวน
ผู้โดยสารโดยรวม ข้อมูลมหภาค เช่น จานวนประชากร จานวนครัวเรือน จานวนนักเรียน รายได้ครัวเรือน GDP อัตราเงินเฟ้อ
และข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น โครงข่ายถนน โครงข่ายรถไฟฟ้าต่างๆ แต่ผู้ประเมินไม่ได้แยกว่าแต่ละปัจ จัย มีผลกระทบต่อ
จานวนผู้โดยสารเท่าใด กองทุนได้สอบถามผู้ประเมินว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบ ซึ่งผู้ประเมินแจ้งว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทีล่ ดลงจะมีผลพอสมควร
คุณณัฐวรรธน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทจัดการรายงานว่าในปีต่อๆ ไป กองทุนจะมีจานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดลง ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ดั ง นั้ น
จึงขอสอบถามว่า กองทุนได้สอบถามไปยังผู้ประเมินหรือไม่ เพราะผลจากการประเมิน มูลค่า ทรัพ ย์สิน ส่ง ผลให้ก องทุน
ต้องบันทึกมูลค่าทรัพย์สินลดลง
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ผู้ประเมินประเมินว่าจานวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึน้ ในอนาคต แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายงาน
ก่อนหน้า โดยตามรายงานการประเมินใหม่ อัตราการเติบโตของจานวนผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปถึงสิ้นสุดสัญญา
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4 ซึ่งตามรายงานเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เศษ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างตามที่ชี้แจง
คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินปรับตัวเลขต่างๆ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบันมากขึ้น
คุณณัฐวรรธน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาประเมิน ณ ตอนตั้งกองทุนสูงเกินไปหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ดังที่แจ้งก่อนหน้า ทาให้จานวนผู้โดยสารไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ และในการประเมิน ณ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้นาข้อมูลปัจจุบันมาเป็นฐานในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน จึงเป็นส่วนหนึ่งทาให้การประเมินมูลค่าทรัพย์สินลดลง
คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ 3 ถึง 6 นั้น เป็นปัจจัยใหม่ หลังจากจัดตั้งกองทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ครั้งล่าสุดคือใคร และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก่อนหน้าคือใคร
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ผู้ประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน ประกอบด้วย 3 ราย รายแรกจะเป็นผู้ประมาณการ
รายได้ค่าโดยสาร และจานวนผู้โดยสาร คือ บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จากัด รายที่สอง ประเมินค่าใช้จ่าย คือ
บริษัท อินฟรา เอเซีย (ประเทศไทย) จากัด รายที่ 3 เป็นผู้ประเมินตามรายชื่อของ ก.ล.ต. คือ บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จากัด ใช้ข้อมูลรายได้ค่าโดยสาร จานวนผู้โดยสาร และค่าใช้จ่าย
จากผู้เชี่ยวชาญในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
คุณศักดิ์ชัย สอบถามว่า บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จากัด ใช้ตัวเลขและใช้วิธีการจับคู่ (Matching)
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใช่หรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรชัล (ประเทศไทย) จากัด ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประเมิน
จานวนผู้โดยสาร และค่าโดยสาร จึงใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ใ นการประเมิน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และรายได้ค่าโดยสารนั้น คือ บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) จากัด
สูงสุด

คุณศักดิ์ชัย แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการควรจะหาวิธีเพิ่มรายได้ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์

คุณ พรชลิต ชี้แ จงเพิ่มเติม ว่า กองทุนลงทุนในสัญญาสัม ปทานซึ่ง มี ร ะยะเวลา ท้า ยที่สุดแล้ว เงินลงทุนจะต้อ ง
เหลื อ ศู น ย์ ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ลงทุ น ในหุ้ น กู้ จะได้ เ งิ น เป็ น ดอกเบี้ ย ทุ ก ปี แต่ เ งิ น ที่ ล งทุ น ไปจะได้ ใ นปี สุ ด ท้ า ย
ซึ่งแตกต่างกับการลงทุน ในกองทุนนี้ ที่จะทยอยคืนทุนให้กับนักลงทุน ซึ่งการลงทุ นไม่ได้ต่างกันแต่วิธีการจ่ายเงินให้แก่
นักลงทุนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาสัมปทานในอีก 10.5 ปี นั้น เงินลงทุนเหลือศูนย์บาทอย่างแน่นอน
แต่สิ่งทีผ่ ู้ถือหน่วยลงทุนจะได้คือ เงินปันผล และเงินคืนทุน
คุณลักขณา แสดงความเห็นว่า เรื่องการโฆษณาบนรถไฟฟ้า บริษัทจัดการควรเจรจากับ BTS เพราะว่าทั้งสองฝ่าย
ต่างพึ่งพิงซึ่งกันและกัน หากไม่มีขบวนรถไฟฟ้า BTS ย่อมจะไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากการโฆษณาดังกล่าวได้
คุณพรชลิต ชี้แจงว่า กองทุนนีจ้ ัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า เงินรายได้อย่างอื่น เช่น ค่าโฆษณา ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่กองทุนจะลงทุน ถ้าหากกองทุนจะลงในรายได้อย่างอื่น
จะต้องเจรจาและทาสัญญาใหม่ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนดังกล่าวหรือตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ ซึ่งบริษัทจัดการพร้อมจะดาเนินการต่างๆ
เพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าใจว่าบริษัทจัดการไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณลักขณา สอบถามว่า ณ ตอนจัดตั้งกองทุน ได้มีเงื่อนไขในสัญญาให้ BTS เข้ามาโฆษณาบนรถไฟฟ้าหรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า BTS ประกอบธุรกิจหลายอย่าง ทั้งรถไฟฟ้าและโฆษณา กองทุนเข้าลงทุนเฉพาะรายได้ค่าโดยสาร
ไม่ได้ลงทุนอย่างอื่น
เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดาเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจาปี 2561/62
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
หมายถึง กาไรที่หักด้วย รายการกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้มีเงินสดเกิดขึ้นจริง เป็นเพียง
ตัวเลขทางบัญชี และหักด้วยรายการเงินสารองที่กันไว้เพื่อการซ่อมแซม และเงินสารองที่กันไว้เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืม
ในกรณีที่กองทุนมีกาไรสะสม กองทุนอาจจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมได้ และในกรณีที่กองทุน ยัง มีข าดทุน สะสมอยู่
บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล
คุณศิริเพ็ญ ได้ชี้แจงถึงนโยบายการลดทุน การลดทุนจะเกิดในกรณีต่อไปนี้
1. ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
2. กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่
3. กองทุนมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด (กองทุนได้ดาเนินการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามกรณีนี้ ในช่วง 3 ปีแรก
ของการจัดตั้งกองทุน จากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนตัดจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดประมาณ 1,100 ล้านบาท)
และกองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าทรัพย์สิน
4. กรณีอื่นๆ ทีผ่ ู้ถือหน่วยมีมติให้ลดเงินทุนจดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลต่อหน่วย
จากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.)
จากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.)
จากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.)
จากผลประกอบการไตรมาสที่ 4 (1 ม.ค. – 31 มี.ค.)

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเทียบกับราคาพาร์ (10.611 บาท ต่อหน่วย)
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเทียบกับราคาเสนอขายครั้งแรก
(10.8 บาท ต่อหน่วย)
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ปี 2561/62
0.611
0.196
0.209
0.206
(ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากกองทุนมี
ขาดทุนสะสม)
5.8%
5.7%

ปี 2560/61
0.798
0.192
0.203
0.203
0.200

100.0% *

100.0%

7.5%
7.4%

* สาหรับผลประกอบการไตรมาส 1 -3
ปี 2561/62 กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 0.611 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุนในอัตรา 0.169 บาทต่อหน่วย
ตั้งแต่จัดตัง้ กองทุน กองทุนจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 4.058 บาท และเงินคืนทุนรวมทั้งสิ้น 0.358 บาท รวมเป็นจานวน 4.416 บาท
ต่อหน่วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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เงินที่จ่ายคืนในรูป ของเงินปันผลและเงินคืนทุน รวมกันแล้วเพิ่มขึ้นโดยตลอด ตามรายได้สุทธิที่เ พิ่ม ขึ้น เว้น แต่
ในปีที่ผ่านมาที่รายจ่ายฝ่ายทุนของกองทุนมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีอื่นๆ รวมเงินปันผลและเงินคืนทุนทั้งสิ้น 4.416 บาทต่อหน่วย
คิดเป็นเงินประมาณ 25,600 ล้านบาท
คาดการณ์การจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจาปี 2562/63
ประมาณการ
9 เดือน
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ปี 61/62
ปี 61/62
งวด
ปี 62/63
(เม.ย. 61 (ม.ค. 62 (เม.ย. 62 ธ.ค. 61)
มี.ค. 62)
มิ.ย. 62)

เงินปันผล
0.611


เงินคืนทุน
0.169



รวมจ่ายเงิน
0.611
0.169

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)














สาหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562/63 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62) คาดว่ากองทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูป
เงินคืนทุนอย่างเดียว ยังไม่มีเงินปันผลเนื่องจากกองทุนยังมีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ในไตรมาส 2
เป็นต้นไป คาดว่ากองทุนจะจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยทั้งในรูปเงินปันผลและเงินคืนทุน และจะทยอยจ่ายเงินคืนทุนไปเรื่อยๆ
จนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รายงานข้อมูลในวาระต่างๆ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงดาเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 5
วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2562/63
คุณศิริเพ็ญ หวังดารงเวศ ทาหน้าที่เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม
คุณศิริเพ็ญ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชี
ของกองทุน สาหรับงบการเงินประจาปี 2562/63 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5767 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุน
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้อีวายจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของอีวายทาหน้าที่แทนได้
ค่า ใช้จ่ายในการสอบบัญชีของกองทุนประจาปี 2562/63 คือ 1,800,000 บาท (ไม่ร วมค่า ใช้จ่า ยอื่น ตามที่เ กิด ขึ้น จริง )
ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2561/62
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงดาเนินการประชุมเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 6
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหน่วยท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามดังนี้
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่านหนึ่ง ขอให้บริษัทจัดการชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด (AIA) ได้ขอสร้างทางเชื่อมเข้าไปยัง
อาคารของ AIA แต่จากการพิจารณาร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นว่า ถ้าก่อสร้างเป็นสถานี ทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์
โดยในส่วนของกองทุนนั้น กองทุนสามารถเพิ่มจานวนผู้โดยสารได้ เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาประมาณ
650 ล้านบาท โดยกองทุนและ AIA จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง คิดเป็นจานวน 325 ล้านบาท BTSC ได้ดาเนินการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และได้มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุมัติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2562 และผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปเตรียมงานก่อสร้างแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ในการก่อสร้างประมาณ 18 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และถ้ารวมระยะเวลาการติดตั้งระบบแล้ว
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจานวนผู้โดยสารให้แก่รถไฟฟ้าสายหลัก
คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การสร้างสถานีเป็นการลงทุนที่จะคงอยู่ตลอดไป
แม้สิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน ซึ่งระยะเวลาสัมปทานเหลือเพียง 10.5 ปี ทาไมกองทุนต้องลงทุนในสถานีนี้ และทาไมถึงไม่ให้
กรุงเทพมหานคร หรือ BTS เป็นผู้ลงทุน
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ในส่วนที่เป็นรถไฟฟ้าสายหลักที่กองทุนลงทุน และจากการเจรจาร่วมกัน
บริษัทจัดการมีความเห็นว่า กองทุนจะได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าระยะเวลาสัมปทานจะเหลือ 10.5 ปี
แต่รายได้จากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ ายในการลงทุนก่อสร้างสถานีได้ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนที่กองทุน
คาดว่าจะได้รับนั้นมีความน่าสนใจ บริษัทจัดการจึงพิจารณาและอนุมัติที่จะลงทุนก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา
คุณสมศักดิ์ กนกภากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า BTS เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนร้อยละ 33 จึงขอให้บริษัทจัดการเจรจาสัญญาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มช่องทางในการนาค่าโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าหรือ
ในขบวนรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นรายได้ของกองทุน
คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1. สถานีศึกษาวิทยาเป็นสถานีที่อยู่ในโครงการ ณ ตอนจัดตั้งกองทุนหรือไม่
2. ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเกิดสถานีศึกษาวิทยา
3. กองทุนรับประโยชน์จากค่าโดยสาร ถ้ากองทุนไม่ใช่ผู้รับประโยชน์หลัก และสถานีนี้ไม่ได้อยู่ในโครงข่ายที่เราจะ
ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา ทาไมกองทุนจึงรับค่าใช้จ่ายนี้
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สถานีศึกษาวิทยาไม่ได้อยู่ในโครงการ ณ ตอนจัดตั้งกองทุน และผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด คือ
กองทุน และ AIA โดยกองทุนจะได้ประโยชน์จากค่าโดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจานวนผู้โดยสารจะ
เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 เที่ยวคนต่อวัน คิดเป็นรายได้ค่าโดยสารประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ส่วน AIA ได้รับประโยชน์
อย่างไรนั้น กองทุนไม่สามารถทราบได้ ซึ่งอาจจะทาให้พนักงานเดินทางสะดวกขึ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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คุณจิณพักตร์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า ถึงแม้ว่ากองทุนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ด้วย
จากการเพิ่ม ขึ้นของจานวนผู้โดยสาร แต่เพราะเหตุใดบริษัทจั ดการจึงไม่นาเสนอเรื่อ งนี้ต่อ ผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน ก่อ นอนุมัติ
การก่อสร้างสถานีดังกล่าว
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เนื่องจากจานวนเงินลงทุนในการก่อสร้างสถานีศึ กษาวิทยานี้ เป็นจานวนเงินที่ไม่ สูงมาก
ซึ่ง ตามเกณฑ์ของ กลต. หากเงินลงทุนมีจานวนไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน คือ ประมาณ 18,000
ล้านบาท บริษัทจัดการสามารถขออนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขออนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยไม่ได้นาเสนอเรื่องนี้ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณพรชลิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่า ทาไมบริษัทจัดการไม่ดาเนินการหาช่องทาง
เพิ่มรายได้ กองทุนพยายามหารายได้จากค่าโดยสาร ซึ่งการสร้างสถานีศึกษาวิทยานี้เป็นวิธีการหนึ่งที่กองทุนดาเนินการ
เพื่อหารายได้ ซึ่งคาดการณ์ว่า กองทุนจะมีรายได้ สุทธิประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี และการคืนทุนจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี
แต่ระยะเวลาสัมปทานยังคงเหลืออยู่อีก 10.5 ปี
ผู้ถือ หน่ว ยท่า นหนึ่ง สอบถามว่า ณ ตอนที่ก องทุน ลงทุน ตอนแรก กองทุน ไม่ไ ด้ ก่อ สร้า งทางรถไฟสายหลัก
โดย BTS เป็นผู้ลงทุน ส่วนกองทุนลงทุนเฉพาะรายได้สุทธิ ดังนั้น ในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา กองทุนก็ไม่ควรจะเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือไม่ BTS ควรจะเป็นผู้ก่อสร้างหรือไม่ และกองทุนรับเฉพาะรายได้สุทธิจากค่าโดยสารที่จะเกิดขึ้น
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า สถานีศึกษาวิทยาเกิดขึ้นภายหลังจากที่กองทุนได้จัดตั้งขึ้นแล้ว ราคาที่กองทุนลงทุนก็พิจารณา
มาจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารซึ่งไม่มีสถานีศึกษาวิทยา สถานีศึกษาวิทยาเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง ซึ่งจะสร้าง
รายได้ให้แก่กองทุน ดังนั้น กองทุนซึ่งเป็นผู้รับรายได้ค่าโดยสารจากการมีสถานีนี้ จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าก่อสร้าง
คุณสมพูล อาคมสุนทร ผู้ถือหน่วยมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า กองทุนมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับ
จานวนผู้โดยสารและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากสถานีศึกษาวิทยาที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี จะเป็นเช่นนั้น
จริงหรือไม่ บริษัทจัดการสามารถทาสรุปจานวนผู้โดยสารและรายได้ดังกล่าว ว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ได้หรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า BTS น่าจะสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้ โดยเปรียบเทียบจานวนผู้โดยสารโดยรวมทั้งระบบ
ก่อนที่จะเปิดให้บริการ และหลังจากเปิดให้บริการแล้ว แต่บริษัทจัดการขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น เพียงประมาณการ
ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากว่าสถานีศกึ ษาวิทยาอยู่ระหว่าง
สถานีสุรศักดิ์ และสถานีช่องนนทรี หากไม่มีสถานีศึกษาวิทยา ผู้ที่จะไปเดินทางไปยังอาคาร AIA ก็ต้องไปที่สถานีสุรศักดิ์ หรือ
สถานีช่องนนทรี จานวนผู้โดยสารจึงน่าจะเท่าเดิม ซึ่งไม่เห็นปัจจัยที่จะทาให้จานวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า กองทุนได้สอบถามผู้ประเมินแล้ว ผู้ประเมินชี้แจงว่า การเดินทางมายังอาคาร AIA นั้น จะต้องเดิน
จากสถานีสุรศักดิ์ หรือสถานีช่องนนทรีเป็นระยะทางประมาณ 500 ถึง 600 เมตร ซึ่งบางคนไม่ประสงค์จะเดิน จึงใช้บริการ
รถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนการใช้ BTS ดังนั้น ถ้าหากมีสถานีศึกษาวิทยาจะเป็นการอานวยความสะดวกแก่บุคคล
ที่ประสงค์จะเดินทางโดยตรง เหตุผลอีกประการ คือ การเพิ่มความถี่ในการเดินทาง ซึ่งผู้ที่ทางานในอาคาร AIA สามารถ
ใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อไปทาธุระหรือทากิจกรรมในพื้นที่อื่นได้
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คุณสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจว่าจะใช้รถไฟฟ้าหรือไม่ ส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสะดวกสบาย เช่น สถานีเพลินจิต
เมื่อก่อนยังไม่มีทางเชื่อมเข้า อาคารเวฟเพลส พนักงานที่ทางานในอาคารเวฟเพลสก็ไม่ได้ใช้ บริการรถไฟฟ้า แต่หลังจาก
มีการเชื่อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารแล้ว พนักงานก็เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งบริเวณดังกล่าวไม่ได้มี
อาคาร AIA เพียงอย่างเดียว ยังมีโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งบริเวณดังกล่าวรถติดเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงอาจ
เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนเช่นเดียวกัน
คุณสรวิศ ศิริวณิช ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามรายงานประจาปีของกองทุน หน้า 113
เรื่องรายจ่ายลงทุนสาหรับสถานีศึกษาวิทยาและการปรับปรุง กองทุนได้ลงค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในรายงานบัญชีแล้วหรือยัง
และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่มีความเกี่ยวข้องเลย แต่กลับใช้ ปัจจัยดังกล่าว
มาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จนเป็นผลให้ต้องบันทึกขาดทุน จึงขอสอบว่าเหตุใดจึงนาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
คุณพรชลิต ชี้แจงว่า การที่ผู้ประเมินใช้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มาพิจารณาด้วย เนื่องจากจานวนผู้โดยสาร
มีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า ในมุมของผู้ประเมิน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลต่อมูลค่าของเวลาของผู้โดยสาร
และความยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ที่เร็วขึ้น และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลต่อรายได้ของประชาชน
และอัตราความถี่ในการเดินทาง ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จากที่ หารือกับผู้สอบบัญชี
ก็จะบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อขายรายได้สุทธิ
คุณลักษณา ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนในสถานีศึกษาวิทยาจานวน 325 ล้านบาท
ซึ่งจะคืนทุนภายใน 4 ปี เมื่อครบระยะเวลาสัมปทานแล้ว สถานีศึกษาวิทยาจะตกเป็นของใคร และเหตุใด BTS จึงไม่ช่วย
ลงทุนในการก่อสร้างสถานีนี้
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทาน สถานีและรายได้ค่าโดยสารจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร
คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า BTS ได้ช่ว ยกองทุน ลงทุน แล้ว โดย BTS ได้ก่อ สร้า งโครงสร้า งด้า นล่า งไว้ เ รีย บร้อ ยแล้ว
จึงทาให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกองทุนรวมมีจานวน 325 ล้านบาท ซึ่งถ้าหาก BTS ไม่ได้ช่วยก่อสร้างโครงสร้างดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาจะมีจานวนมากกว่านี้ และทรัพย์สินนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะต้องยกให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในเรื่องค่า โฆษณานั้น ณ ตอนจัดตั้ง กองทุน คู่สัญญาได้มีการตกลงกันว่ากองทุนจะลงทุนใน
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ ค่าโดยสารในอนาคต ซึ่งการลงทุนในค่าโฆษณานั้น อาจจะขัด แย้ง กับ วัต ถุป ระสงค์
ของกองทุนในการจัดตั้งกองทุน กองทุนจึง ลงทุนเฉพาะรายได้ค่าโดยสาร ทั้งนี้ หากกองทุนจะซื้อรายได้ค่าโฆษณาด้วย
เงินลงทุนซื้อก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย
ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ท่า นหนึ่ง สอบถามว่า ผู้ที่จ ะใช้ ป ระโยชน์จ ากสถานีศึก ษาวิท ยามากที่สุด คือ อาคาร AIA
ดังนั้น จานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อวันที่รายงานว่าจานวน 10,000 เที่ยวคนนั้นค่อนข้างจะสูง สมมติฐานในการประมาณการ
ดังกล่าวเป็นอย่างไร
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คุณสุรพงษ์ ชี้แจงว่า อาคาร AIA นีจ้ ะเป็นศูนย์ที่ใช้ฝึกอบรม จะมีผู้เข้าใช้อาคารตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะพนักงานเท่านั้น
มีคนเข้ามาอบรมด้วย ประกอบกับบริเวณข้างๆ ก็มีโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ ดังนั้น จานวน 10,000 เที่ยวคนนี้ ไม่ได้นับจานวน
ผู้ที่จะเดินทางมายังอาคาร AIA เท่านั้น และถึงแม้ว่า อาคาร AIA ได้รับประโยชน์เรื่องความสะดวก แต่บุคคลที่เดินทาง
มายังอาคาร AIA ยังคงต้องจ่ายค่าโดยสารเช่นเดียวกัน
คุณอนุ ว่องสารกิจ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กรุงเทพมหานครจะอนุมัติการก่อสร้างเมื่อใด
และมีความเป็นไปได้ว่าการก่อสร้างจะล่าช้าไปจากแผนก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว จะส่งผลให้
เกิดความล่าช้าหรือไม่ ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลต่อรายได้ของกองทุน และกองทุนสามารถดาเนินการต่างๆ ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่
คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า การได้รับอนุมัติการก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครนั้น ไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว เพราะรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการอนุมัติแล้ว และปัจจุบันผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าไปเตรียมงานบางส่วนแล้ว
ดังนั้ น จึง ไม่ น่า เกิ ดความล่ าช้ า กองทุ นคาดว่า การก่ อสร้า งสถานีจ ะแล้ว เสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 และเมื่อ รวม
ระยะเวลาติดตั้งระบบอีก 1-2 เดือน ก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564
คุณสรวิศ ศิริวาณิช ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
1.

รายจ่ายในการซ่อมบารุงค่ารถไฟฟ้าต่างๆ ทางกองทุนจ่ายเฉพาะส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้นใช่หรือไม่

2.

ตามที่ไ ด้มีการลงทุน สาหรับ การซ่อมระบบแล้ว หากต่อ ไประบบรถไฟฟ้า ขัด ข้อ งอีก ซึ่ง จะส่งกระทบต่อ
รายได้ของกองทุน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

3.

สิทธิของกองทุนในการปฏิเสธก่อนสาหรับการซื้อทรัพย์สิน ถ้า BTS ไม่ขายให้เลย กองทุนก็จะเป็นศูนย์
แต่ถ้ากองทุนหาทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานประเภทระบบขนส่งมวลชนทางราง สามารถทาได้หรือไม่

คุณศิริเพ็ญ ชี้แจงว่า รายจ่ายฝ่ายทุนนามาใช้สาหรับการให้บริการรถไฟฟ้าสายหลักเท่านั้น สาหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติม กองทุนมีสิทธิที่จะซื้อ (call option) รายได้สาหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และมีสิทธิในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซื้อรายได้สาหรับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ จาก BTS (ขึ้นกับว่า BTS จะขายหรือไม่) นอกจากนี้ กองทุนก็สามารถ
ลงทุนในรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ได้เช่นกัน
ไม่มีผู้ถือหน่ว ยท่านใดซัก ถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่า วขอบคุณผู้ถือหน่ว ยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และ
กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2562 ของกองทุน เมื่อเวลา 17.26 น.

ลงชื่อ
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ประธานในที่ประชุม
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หลักเกณฑ์การส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท (BTSGIF)
ประจาปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยลงทุนประจาปี 2563 และเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
1.

คุ ณสมบัติของผู้ ถือหน่ วยลงทุนที่มี สิทธิ ส่งคาถามและสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติมที่เกี่ย วข้องกั บ
รายงานข้อมูลของกองทุน ประจาปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจาปี 2563
(“รายงานข้อมูล”) และเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสมบัติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิสง่ คำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
- เป็ นผู้ถื อหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมโครงสร้ำงพื น้ ฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บี ที เอสโกรท
(BTSGIF) (“กองทุน ”) ที่ มีร ำยชื่ อปรำกฏในสมุดทะเบี ย นผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ของกองทุน ในวัน ที่
30 มิถุนำยน 2563 ซึ่งเป็ นวันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ในกำรได้รบั รำยงำนข้อมูล
(Record Date) แทนกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจำปี 2563
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
กรณีบุคคลธรรมดา
• สำเนำบัตรประชำชน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี ) ที่ ยังไม่หมดอำยุ พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
กรณีนิตบิ ุคคล
• สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (อำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ออกหนังสือ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) หรือเอกสำร
เพิ่มเติมอื่นใด ตำมที่บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำขอให้จดั ส่งเพิ่มเติม
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

2.

เนือ้ หาของคาถามและการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
- ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในรำยงำนข้อมูล ซึง่ มีหวั ข้อหลัก ดังนี ้
เรื่องที่ 1 รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจำปี 2562
เรื่องที่ 2 รับทรำบกำรจัดกำรกองทุนในเรื่องที่สำคัญ และแนวทำงกำรจัดกำรกองทุนในอนำคต
เรื่องที่ 3 รับทรำบงบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกองทุนประจำปี 2562/63
เรื่องที่ 4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผลและกำรจ่ำยคืนเงินทุนประจำปี 2562/63
เรื่องที่ 5 รับทรำบกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชีประจำปี 2563/64
- เป็ นข้อมูลอื่นที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับเอกสำรประกอบของรำยงำนข้อมูล ได้แก่ รำยงำนประจำปี
2562/63
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3.

ขัน้ ตอนการพิจารณา

- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคณ
ุ สมบัติตำมข้อ 1. สำมำรถส่งคำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
รำยงำนข้อมูล หรื อเอกสำรประกอบที่ เกี่ ย วข้อง หรือเอกสำรประกอบที่ เกี่ ยวข้องโดยใช้ “แบบฟอร์ม การส่ ง
คาถามและสอบถามข้ อมู ล เพิ่ม เติม ” ตำมเอกสำรแนบท้ำ ยนี ้ และนำส่ง มำยัง บริ ษั ท จัด กำรภำยในวัน ที่
7 สิงหำคม 2563 ภำยในเวลำ 17.00 น. (วันปิ ดรับข้อซักถำม) โดยช่องทำงกำรส่งคำถำม มีดงั นี ้
1. ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มำที่ btsgif_agm@bblam.co.th หรือ
2. ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ขำ้ งท้ำยนี ้
กรุ ณานาส่ง :
ฝ่ ำย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม)
กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่175 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร 10120
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยในกำรนำส่งเอกสำร และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเป็ นของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนต้องระบุชื่ อ นำมสกุล สัญ ชำติ เลขบัตรประชำชน หรือเลขหนังสือเดิน ทำง หรือ
เลขทะเบียนนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี ) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ำมี) พร้อมทัง้ จำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือในกองทุน ให้ครบถ้วน
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องส่งคำถำมมำยังบริษัทจัดกำร ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ภำยในเวลำ 17.00 น.
- บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกลั่นกรองคำถำมในเบือ้ งต้น และจะดำเนินกำรจัดทำสรุ ปประเด็นสำคัญ
ในลักษณะคำถำมและคำตอบเพื่ อให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทรำบและเผยแพร่ผ่ำนระบบสำรสนเทศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของกองทุน ที่ www.btsgif.com ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
บริษัทจัดกำรปิ ดรับข้อซักถำมนัน้ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีเป็ นคำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2. หรือเป็ นคำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ส่งมำยังบริษัทจัดกำร ภำยใน
วัน และเวลำ ที่กำหนดตำมข้อ 3. ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้ใช้สิทธิ ในกำรส่ง
คำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
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แบบการส่งคาถามและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท (BTSGIF)
ประจาปี 2563
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หน่วยลงทุนประจาปี 2563 และเอกสารประกอบทีเ่ กีย่ วข้อง
วันที่................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...............................................................................สัญชำติ...................................
บัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง/ทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่....................................................................................
ที่อยู่เลขที่......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................E-mail...............................................................................เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนระบบขนส่งมวลชนทำงรำง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจำปี โดยถือหน่วยลงทุน
จำนวนทัง้ สิน้ รวม......................................หน่วย
ขอส่งคำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีรำยละเอียดดังนี ้ (โปรดระบุว่ำเป็ นคำถำมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ในรำยงำนข้อมูล หรือ ระบุช่ือเอกสำรประกอบ เช่น รำยงำนประจำปี 2562/63 ในกรณีท่ีเป็ นคำถำมที่เกี่ยวกับ
เอกสำรประกอบ)
1. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(
)
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