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ที่ 1276/2564       วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรื่อง  รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)   

ประจ�าปี 2564 ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564

เรียน  ท่านผูถ้ือหนว่ยลงทนุของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท (BTSGIF)

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานประจ�าปี 2563/64 ในรูปแบบ QR Code 

2. หลักเกณฑ์การส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจ�าปี 2564 แทนการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) (“กองทุน”) ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบว่า บริษทัจัดการได้เหน็ควรให้มีการจดัส่งรายงานข้อมลู เอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้อง และรายงานประจ�าปี 2563/64 

รูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประจ�าปี 2564 ของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน  

ในวันที ่30 มถินุายน 2564 รายละเอียดเป็นไปตามข้อมลูท่ีบรษัิทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการ 

จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 

ประจ�าปี 2564

ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอน�าส่งรายงานข้อมูลของกองทุน ประจ�าปี 2564  แทนการจัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564 (“รายงานข้อมูล”) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ 

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เรื่องที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต 

 บรษัิทจดัการขอแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยรบัทราบการจัดการกองทุนในเรือ่งท่ีส�าคญัส�าหรับปี 2563/64 และแนวทาง

การจัดการกองทนุในอนาคต ซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2563/64 ตามรายละเอยีดส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 โดยข้อมลูเบ้ืองต้น

เกี่ยวกับกองทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



หนังสือรำยงำนข้อมูลประจ�ำปี 2564
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

2

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกองทุน กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท

ชื่อย่อ BTSGIF

ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

จ�านวนหน่วยลงทุน 5,788 ล้านหน่วย

เงินทุนจดทะเบียน • วันจัดตั้งกองทุน : 62,510.40 ล้านบาท
• หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 11 : 55,813.68 ล้านบาท 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย • วันจัดตั้งกองทุน : 10.80 บาท
• หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 11 : 9.643 บาท

บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ผู้สนับสนุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และ 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน บีทีเอสจีตกลงถือหน่วยลงทุนของกองทุน  33.3% เป็นเวลา 10 ปี

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สทุธทิีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท 
ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม  
ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร จากสถานสีนามกฬีาแห่งชาตถิงึสถานสีะพานตากสนิ 
ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ทุนที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลัก

ประเภททรัพย์สิน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งทางราง

ผู้ด�าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

วันที่เข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556

อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572

ต้นทุนเงินลงทุน
ณ 31 มีนาคม 2564

61,724.00 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานเีซนต์หลุยส์ จ�านวน 325.00 ล้านบาท) 

ราคาประเมินล่าสุด
ณ 31 มีนาคม 2564

44,790.00 บาท (ประเมินเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และปรับปรุงเมื่อ  
12 พฤษภาคม 2564) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ�ากัด ด้วยวิธีรายได้ 
(Income Approach)
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

   วันที่ 1 เมษายน 2563 บีทีเอสซีได้ประกาศส้ินสุดโปรโมชั่นค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทเติมเงิน  

โดยให้เก็บในราคา 16-44 บาท (เท่ากับค่าโดยสารที่เรียกเก็บได้ (Effective Fare))

   วันที่ 5 มิถุนายน 2563 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วัดพระศรีมหาธาตุ)

   วันที่ 16 ธันวาคม 2563 บีทีเอสซีเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ     

(วัดพระศรีมหาธาตุ - คูคต)

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บีทีเอสซีเปิดให้บริการสถานีเซนต์หลุยส์

1.3 การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

·	 กลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

. 1 การเติบโตในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก มีโอกาสเติบโตจากจ�านวนผู้โดยสารท่ีเพ่ิมขึ้น และจาก 

การปรับเพิ่มของราคาค่าโดยสาร 

. 2 การสร้างการเติบโตจากการลงทนุในทรพัย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ โดยกองทุนมสิีทธใินการปฏเิสธ

เป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) และสิทธใินการซือ้ (Right to Purchase) โครงการจากบทีเีอสซี 

และ/หรือ กลุ่มบีทีเอสจี

·	 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

บริษัทจัดการมีการด�าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการจะม ี

การพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่าย O&M และเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสุทธิประจ�าปีซึ่งบีทีเอสซีจัดท�าส่งให้

กองทุน และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณารายรับและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่  

รวมถึงท�าการตรวจสอบรายได้ค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

ในส่วนของการจัดเก็บรายได้ บริษัทจัดการได้จัดให้มีการสอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการจัดเก็บ

รายได้ค่าโดยสารและด�าเนนิการให้มีการสุ่มตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ของบทีีเอสซ ี และประชมุหารอืกบับทีเีอสซี

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบริษัทจัดการ 

ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทของบีทีเอสซี จ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ

·	 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต

. 1 แผนรายจ่ายลงทุน

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส�าหรับกองทุนในปี 2564/65 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 90.28 ล้านบาท แบ่งเป็น  

1) ค่ารถไฟฟ้าใหม่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง 2.04 ล้านบาท 2) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 42.26 ล้านบาท  

3) ค่าอะไหล่ส�ารอง 35.12 ล้านบาท และ 4) ค่าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับส�านักงาน 10.86 ล้านบาท 

โดยแผนรายจ่ายลงทุนหลักส�าหรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะเป็น ค่าปรับปรุงและซ่อมบ�ารุงสถานี  

16.99 ลา้นบาท ค่าปรับปรุงสถานไีฟฟ้าขบัเคลือ่น (Traction Substation) 13.50 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุง
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ระบบการเกบ็ค่าโดยสารอัตโนมัติและอปุกรณ์ท่ีเกีย่วข้อง (Automatic Fare Collection System and Relevant 

Equipment) 11.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2564/65 กองทุนมีแผนการลงทุนในการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 60.00 ล้านบาท 

โดยกองทุนจะบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

. 2 สัญญาซ่อมบ�ารุง 

วันที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีได้ท�าสัญญาซ่อมบ�ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ เป็นระยะ

เวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 (สิ้นสุดสัญญา

สัมปทาน) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและ 

ค่าธรรมเนยีมการจดัหาอะไหล่ซ่อมบ�ารงุของโครงการ (ส่วนหลกัและส่วนต่อขยายที ่1 (ช่วงสะพานตากสนิ 

- บางหว้า และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง)) (รวมงานซ่อมบ�ารุงรถไฟครั้งใหญ่ – Train overhaul ในอนาคต)  

ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีจะค�านวณโดยน�ามูลค่าของสัญญาในปีที่ 1  

ปรบัเพิม่ข้ึนโดยอิงตามดัชนรีาคาผูบ้ริโภคของแต่ละปี โดยมลูค่าของสัญญาฯ ในปีท่ี 1 มจี�านวนเงนิประมาณ 

253 ล้านบาท และ 3 ล้านยโูร โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถกูปันส่วนเพือ่เรยีกเกบ็จากกองทนุ ตามหลกัเกณฑ์

และข้อสมมตฐิานทีเ่หมาะสม และวนัที ่23 พฤษภาคม 2559 บทีเีอสซไีด้ท�าสญัญาซ่อมบ�ารงุส�าหรบัรถไฟฟ้าใหม่

เพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงทดสอบเดินรถ (Mobilization Period) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 

จนสิ้นสุดปีที่ 16 ของการบริการอย่างเต็มรูปแบบ (Full maintenance service) ซึ่งค่าใช้จ่ายของ 

การบริการเต็มรูปแบบเรยีกเกบ็ต้ังแต่เดอืนพฤศจิกายน 2562 โดยเรยีกเกบ็ตามสัญญาเป็นเงนิประมาณปีละ 

72.52 ล้านบาท และ 1.27 ล้านยโูร และจะปรบัเพิม่ขึน้โดยอิงตามดชันรีาคาผูบ้รโิภคของแต่ละปี โดยภาระ

ผูกพันดังกล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เหมาะสม

. 3 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค�าสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2562 เรื่อง การด�าเนินการ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 (ค�าสั่ง คสช. ที่ 3/2562) มีรายละเอียดโดยสังเขป 

ดังนี้

-  ค�าสั่ง คสช. ที่ 3/2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหลัก 

(ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และ ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง) และโครงการรถไฟฟ้า 

สายสเีขยีวส่วนต่อขยายที ่2 (ช่วงแบริง่ - สมทุรปราการ และช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ - คูคต) เป็นไป

อย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อ�านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง

ของผู้โดยสาร และมีการก�าหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระแก่ประชาชน 

-  ค�าสัง่ คสช. ที ่3/2562 ดังกล่าวจึงก�าหนดให้ กระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์

และด�าเนินการเจรจาร่วมกับบีทีเอสซี (ผู้รับสัมปทาน) ในการแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร  

รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น เพื่อประโยชน์ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหลัก โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขยีวส่วนต่อขยายท่ี 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีวส่วนต่อขยายท่ี 2  โดยให้การเจรจา

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเมื่อได้ข้อยุติแล้วให้ด�าเนินการ

แก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางหลักให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (ซ่ึงได้ม ี

การขยายระยะเวลาดังกล่าว)
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-  ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน�าเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไข 

หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว อาจท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

จากผู้โดยสาร บริษัทจัดการจะขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและชี้แจงรายละเอียดต่อไป

ความเห็นของบริษัทจัดการ

 บรษัิทจดัการเหน็สมควรรายงานให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนในเรือ่งท่ีส�าคญัและแนวทาง

การจัดการกองทุนในอนาคต 

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญและ

แนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

เรื่องที่ 2 รับทราบงบการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี 2563/64

2.1 งบการเงินของกองทุน

 บริษัทจัดการได้จัดท�างบการเงินของกองทุนประจ�าปี 2563/64 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  

1 เมษายน 2563 ถึงวันที ่31 มนีาคม 2564 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแล้ว ซึง่ปรากฏ

ในรายงานประจ�าปี 2563/64 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ประจ�าปี 2563/64 ประจ�าปี 2562/63

งบดุล (ณ วันที่ 31 มีนาคม)   

 เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 44,790.0 52,410.0

	 ราคาทุน 61,724.0 61,472.2

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 672.5 997.5

 สินทรัพย์อื่น 16.9 54.1

 สินทรัพย์รวม 45,479.4 53,461.6

 หนี้สินรวม 157.5 53.6

 สินทรัพย์สุทธิ 45,321.9 53,408.0

 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 7.8303 9.2273

งบก�าไรขาดทุน

  รายได้รวม 2,112.6 4,818.7

  ค่าใช้จ่ายรวม 75.2 88.7

  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,037.4 4,730.0

  ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (7,872.0) (6,729.8)

  การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (5,834.6) (1,999.8)

ประจ�าปี 2563/64
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รายการ ประจ�าปี 2563/64 ประจ�าปี 2562/63

งบกระแสเงินสด   

 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,280.4 4,683.4

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,251.5) (4,711.4)

  เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 28.9 (28.0)

  เงินฝากธนาคารต้นปี 39.0 67.0

 เงินฝากธนาคารปลายปี 67.9 39.0

หมายเหตุ : ส�าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้สอบบัญชีมีข้อมูลและเหตุการณ์ 

ที่เน้นให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ซึง่ผู้บรหิารกองทนุได้มีการประเมนิผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่ายตุธิรรมของเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ

รายได้สุทธิ และได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวแล้วในข้อมูลทางการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบ

บัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด และเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ

โอนสิทธิรายได้สุทธิ พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ และ

ประเมินเทคนิคและแบบจ�าลองที่ผู้ประเมินราคาอิสระเลือกใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ระบุไว้ในรายงานการ

ประเมินที่จัดท�าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม�่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ�าลองดังกล่าว 

รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ประเมินราคาอิสระดังกล่าวโดยการตรวจสอบกับข้อมูล

สาธารณะ นอกจากนี้ ได้สอบทานข้อมูลที่จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุน มีการเปรียบเทียบข้อมูลผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการกระแส

เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารกองทุนในการประมาณผลการด�าเนินงาน 

ดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการค�านวณมลูค่ายตุิธรรมตามแบบจ�าลองและข้อสมมตข้ิางต้น เพือ่ทีจ่ะได้น�าเรือ่งเหล่านีม้า

พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชี 

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ส�าหรับปี 2563/64 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ�านวน 7,872.0 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

มลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซื้อและโอนสทิธริายได้สุทธิตามมลูค่ายตุิธรรมลดลงจ�านวน 7,620.0 ลา้นบาท (รายการทีไ่ม่ใช่

เงินสด) จากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

และสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น (อาทิ การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลดจ�านวน

นักท่องเที่ยวใน กทม. การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การชะลอการปรับอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก 

การปรับปรุงการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงอัตราค่าแรกเข้าของรถไฟฟ้าสายอื่น เป็นต้น) ซึ่งส่งผลต่อ

การประมาณการผลการด�าเนนิงานของรถไฟฟ้าบทีเีอสตัง้แต่ปี 2564/65 จนถงึสิน้สดุสญัญาสมัปทาน รวมถงึการบนัทกึ

เงินลงทุนในสถานีเซนต์หลุยส์ จ�านวน 251.8 ล้านบาท
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2.2 ผลการด�าเนินงานของกองทุน

บริษัทจัดการได้สรุปผลการด�าเนินงานของกองทุน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 2563/64 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2563/64 ปี 2562/63 % เปลี่ยนแปลง

รายได้ค่าโดยสาร 3,714.9 6,814.2 (45.5)%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม 1,607.1 2,015.8 (20.3)%

   ค่าใช้จ่ายพนักงาน 562.0 693.0 (18.9)%

   ค่าซ่อมบ�ารุง 467.4 466.0 0.3%

   ค่าสาธารณูปโภค 321.7 372.9 (13.7)%

   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 19.4 17.3 12.1%

   ค่าใช้จ่ายในการขาย*   66.6 69.7 (4.4)%

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ* 77.2 92.6 (16.7)%

   รายจ่ายฝ่ายทุน 92.8 304.3 (69.5)%

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 2,107.8 4,798.4 (56.1)%

* ค่าใช้จ่ายในการขายบางรายการมีการจัดประเภทใหม่ไปอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น ๆ ตั้งแต่ เม.ย. 63

รายได้จากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธสิ�าหรบัปี 2563/64 ลดลง 56.1% จากปีก่อน อยูท่ี่ 

2,107.8 ล้านบาท สาเหตุหลกัเนือ่งจากผลกระทบของ COIVD-19 ตัง้แต่เมษายน 2563 และ การระบาดรอบใหม่เรือ่ยมา

ตลอดทั้งปี สะท้อนถึงกิจกรรมนอกบ้านที่ลดลง นักท่องเที่ยวลดลง และการท�างานจากที่บ้านมากขึ้น แต่ถึงแม้จ�านวน

ผูโ้ดยสารจะลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 ในปีนีย้งัมกีารเปิดให้บรกิารเตม็รปูแบบของส่วนต่อขยายสายสเีขยีวเหนอื

และสถานีเซนต์หลุยส์เพ่ิมเติมด้วย ส่งผลให้จ�านวนผู้โดยสารรวมลดลง 47.3% จากปีก่อน เป็น 124.9 ล้านเที่ยวคน  

แต่บางส่วนหักกลบกับค่าโดยสารเฉลี่ยปีนี้เพิ่มขึ้น 2.5% จากปีก่อน อยู่ที่ 29.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทางจากการยกเลิก

ส่วนลดค่าโดยสารส�าหรบับัตรเตมิเงิน (Purse) ให้เท่ากบับตัรรายเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานรวมส�าหรบัปี 2563/64 ลดลง 20.3% จากปีก่อน อยูท่ี่ 1,607.1 ล้านบาท สาเหตหุลกั

เกิดจากการลดลงของ 

1) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ค่าปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายได้ค่าโดยสารอตัโนมตั ิ(AFC system upgrade) จ�านวน 

32.9 ล้านบาท ค่าปรับปรุงสถานีจ�านวน 25.5 ล้านบาท และค่ารถไฟฟ้าจ�านวน 6.3 ล้านบาท เทียบกับ ค่ารถไฟฟ้า

จ�านวน 161.4 ล้านบาท ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุจ�านวน 42.2 ล้านบาท และค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร

อัตโนมัติจ�านวน 31.5 ล้านบาท ในปีก่อน) 

2) ค่าใช้จ่ายพนักงาน จากการจ่ายโบนัสลดลง การไม่ปรับฐานเงินเดือน และการปันส่วนค่าใช้จ่ายลดลง

จากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียว และ

3) ค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากชั่วโมงการเดินรถลดลงในช่วงเคอร์ฟิว และจ�านวนผู้โดยสารลดลงท�าให้

รถไฟกินไฟน้อยลง รวมถึงค่ารักษาความปลอดภัยลดลง
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ความเห็นของบริษัทจัดการ

 บรษิทัจดัการเหน็สมควรรายงานให้ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของกองทนุ

ประจ�าปี 2563/64

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของกองทุนประจ�าปี 2563/64

เรื่องที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุนประจ�าปี 2563/64

 กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีก�าไรสะสม

เพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564  กองทุนประกาศจ่าย  

คืนเงินทุนจ�านวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตรา 0.308 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบผลการด�าเนินงาน
เงินปันผล 

(บาท / หน่วย)
เงินคืนทุน* 

(บาท / หน่วย)
รวม

(บาท / หน่วย)
วันที่จ่ายเงิน

1 เมษายน  – 30 กันยายน 2563 - 0.134 0.134 15 ธันวาคม 2563

1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 2563 - 0.125 0.125 15 มีนาคม 2564

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 - 0.049 0.049  28 มิถุนายน 2564

            รวม - 0.308 0.308

* เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน : กองทุนมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

 ส�าหรบัรอบผลการด�าเนนิงานข้างต้น กองทนุมอีตัราการจ่ายเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ ส�าหรับ

รอบปีบัญชี 2563/64 เป็นการจ่ายคืนเงินทุนทั้งจ�านวนร้อยละ 87.50 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ (ก่อนการปรับปรุง

รายการก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน)

อนึ่ง ส�าหรับการจ่ายเงินปันผลรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564  

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีขาดทุน

สะสม ดังนั้น บริษัทจัดการจึงงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานในช่วงระยะเวลาข้างต้น อย่างไรก็ตาม กองทุน

มีเงินสดจากการด�าเนินงาน (จากขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ดังนั้น กองทุนจึง 

จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน

 นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้จัดท�าตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน 

ประจ�าปี 2563/64 กับปี 2562/63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประจ�าปี
เงินปันผล

(บาท / หน่วย)
เงินคืนทุน

(บาท / หน่วย)
รวม

(บาท / หน่วย)

2562/63 0.284 0.491 0.775

2563/64 - 0.308 0.308
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ความเห็นของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน 

ประจ�าปี 2563/64

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็สมควรรายงานให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลและการจ่ายคนืเงนิทุน

ประจ�าปี 2563/64

เรื่องที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ�าปี 2564/65

 บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ส�าหรับงบ

การเงินประจ�าปี 2564/65 และได้ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ�าปี 2564/65 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ประจ�าปี 2564/65 ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของ 

ผูส้อบบัญช ีจากหลกัเกณฑ์คณุวฒุ ิคณุภาพของผูส้อบบญัช ีประสทิธภิาพในการท�างาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชี

ทีไ่ม่มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอืมีผลประโยชน์ขดักนัในการท�าหน้าทีส่อบบญัชขีองกองทนุ โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชีดังต่อไปนี้

ประจ�าปี 2564/65 ประจ�าปี 2563/64

ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี            
รับอนุญาต             
เลขทะเบียน

ชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี            
รับอนุญาต             
เลขทะเบียน

1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์ 5767 1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ์ 5767

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล 4579 2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล 4579

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 4523 3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ 4523

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีในล�าดับที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุน มาแล้ว  

3 รอบปีบัญชี (ตั้งแต่ปี 2561/62 ที่ผ่านมา) โดยหากปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี  

ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะต้องมีการเว้นวรรคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุน อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จัดหา 

ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตท่านอ่ืนของส�านกังาน ท�าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทนุแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
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4.2 การก�าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

 บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยรับทราบการก�าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ�าปี 2564/65 ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2564/65 ปี 2563/64 % การเปลี่ยนแปลง

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 1,800,000 1,800,000 -

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่มีการเบิก 1,349 N/A

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง  และอื่นๆ

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2564/65 ดังกล่าวไม่รวมงานเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการแก้ไขสัญญาซื้อและ

โอนสทิธริายได้สทุธิในอนาคต ซึง่ค่าสอบบญัชีจะเรยีกเก็บเพิม่ตามชัว่โมงการท�างานจรงิท่ีเพิม่ขึน้แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท 

ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชอีาจเพ่ิมขึน้หากมกีารแก้ไขสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธเิพิม่เตมินอกเหนอืจากการชดเชยรายได้

ค่าโดยสาร เช่น อายุสัญญา เงื่อนไขใหม่ หรือการเปลี่ยนสัญญาใหม่ เป็นต้น

ความเห็นของบริษัทจัดการ

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการ

สอบบัญชปีระจ�าปี 2564/65 ตามรายละเอยีดข้างต้น บรษิทัจดัการเหน็ว่า ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากัด 

เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเหมาะสม และไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

 ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่า ผูส้อบบญัชจีากบริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ตามท่ีบรษิทัจัดการได้เสนอข้างต้น 

เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเหมาะสม และไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ�าปี 2563/64 ของกองทุน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564  ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

1.  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ btsgif_agm@bblam.co.th 

2.  ผ่านทางจดหมาย จ่าหน้าถึง 

 ฝ่าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฯ)

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรใต้

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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 โดยหลกัเกณฑ์การส่งค�าถามและสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานข้อมลูและเอกสารประกอบ

ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับรายงานข้อมูลฉบับนี้ 

และบริษัทจัดการจะด�าเนินการจัดท�าสรุปประเด็นส�าคัญในลักษณะค�าถามและค�าตอบเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ 

โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของกองทุน ที่ www.btsgif.com 

ภายใน 14 วนันบัแต่วันทีบ่รษิทัจดัการปิดรบัค�าถามและข้อสอบถามเพิม่เตมิน้ัน หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ค�าถามเก่ียวกบั

การส่งค�าถาม สามารถสอบถามได้ที่ บริษัทจัดการ โทร 0-2674-6400 ต่อ 469 ในวันและเวลาท�าการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)

Deputy Managing Director

Real Estate & Infrastructure Investment
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ทั้ ง นี ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าถามและสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงาน
ขอ้มูลและเอกสารประกอบที่ เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี  2563/64 
ของกองทุน ภายในวนัที ่6 สงิหาคม 2564  ไดท้ีช่อ่งทางดงัต่อไปนี ้

1.  ผ่ า น ท า ง จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์  ( E-mail) ม า ที ่
btsgif_agm@bblam.co.th  
2.  ผ่านทางจดหมาย จา่หนา้ถงึ  

ฝ่ า ย  Real Estate and Infrastructure Investment 
(สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิฯ) 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 21 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามและสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เกีย่วขอ้งกบัรายงาน
ขอ้มูลและเอกสารประกอบที่เกีย่วขอ้ง มีรายละเอยีดปรากฏใน สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
ที่ ได ้ จ ั ด ส่ ง ให ้ แ ก่ ผู ้ ถื อ ห น่ วย ล งทุ น พ ร ้อ ม กั บ ราย งาน ข ้อ มู ลฉ บั บ นี ้
และบรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเ
พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ร ั บ ท ร า บ 
โดยเผยแพรผ่ ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห ่งประเทศไทย 
ร ว ม ถ งึ เ ว ็บ ไ ซ ต ข์ อ ง ก อ ง ท ุน  ที  ่ www.btsgif.com ภ า ย ใ น  14 
วัน นั บแต่ ว ันที่ บร ิษั ทจัดการปิ ดร ับค าถามและข ้อสอบถามเพิ่ ม เติ ม น้ั น 
หากท่านมีขอ้สงสัย หรอื ค าถามเกี่ยวกับการส่งค าถาม สามารถสอบถามไดท้ี ่
บรษิทัจดัการ โทร 0-2674-6400 ต่อ 469 ในวนัและเวลาท าการ 
 
 ขอแสดงความนับถอื 

 
 

 (นายพรชลติ พลอยกระจา่ง) 
 Deputy Managing Director 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจ�าปี 2563/64
ของ

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

(BTSGIF)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปี 2563/64
ของ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท 
(BTSGIF)
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หลักเกณฑ์การส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจ�าปี 2564 
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564  

และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

1. คณุสมบัตขิองผูถื้อหน่วยลงทนุทีม่สิีทธิส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานข้อมลู
ของกองทุน ประจ�าปี 2564 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564 (“รายงานข้อมูล”) 
และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง    

คุณสมบัติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
(“กองทุน”) ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่ง
เป็นวนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมสีทิธใินการได้รบัรายงานข้อมลู (Record Date) แทนการจดัประชมุ 
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564 

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีบุคคลธรรมดา

• ส�าเนาบตัรประชาชน หรือ ส�าเนาหนงัสือเดนิทาง (แล้วแต่กรณ)ี ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้อง

กรณีนิติบุคคล 

• ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือ) ซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือเอกสารเพิ่มเติม 
อื่นใด ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาขอให้จัดส่งเพิ่มเติม

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ ส�าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ�านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

2.       เนื้อหาของค�าถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

• ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานข้อมูล ซึ่งมีหัวข้อหลัก ดังนี้

เรื่องที่ 1   รับทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต
เรื่องที่ 2   รับทราบงบการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปี 2563/64
เรื่องที่ 3   รับทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุนประจ�าปี 2563/64
เรื่องที่ 4   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ�าปี 2564/65

• เป็นข้อมูลอื่นที่มีความส�าคัญเกี่ยวกับเอกสารประกอบของรายงานข้อมูล ได้แก่ รายงานประจ�าปี 2563/64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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3.      ขั้นตอนการพิจารณา 

• ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมี่คุณสมบติัตามข้อ 1. สามารถส่งค�าถามและสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิท่ีเกีย่วข้องกบัรายงาน
ข้อมูล หรือเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ “แบบฟอร์มการส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม”  
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ และน�าส่งมายังบริษัทจัดการภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. 
(วันปิดรับข้อซักถาม) โดยช่องทางการส่งค�าถาม มีดังนี้

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ btsgif_agm@bblam.co.th หรือ

2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างท้ายนี้

กรุณาน�าส่ง :

 ฝ่าย Real Estate and Infrastructure Investment (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
 กองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท (BTSGIF)
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 

 เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรใต้ 
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการน�าส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นของผู้ถือหน่วยลงทุน

• ผู้ถอืหน่วยลงทนุต้องระบุชือ่ นามสกลุ สญัชาต ิเลขบตัรประชาชน หรอืเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอืเลขทะเบยีน
นิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ�านวนหน่วยลงทุนที่ถือในกองทุน  
ให้ครบถ้วน

• ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งค�าถามมายังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 17.00 น. 
• บรษิทัจดัการจะพจิารณากลัน่กรองค�าถามในเบือ้งต้น และจะด�าเนนิการจดัท�าสรปุประเดน็ส�าคญัในลักษณะ

ค�าถามและค�าตอบเพือ่ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของกองทุน ท่ี www.btsgif.com ภายใน 14 วัน นบัแต่วันท่ีบรษัิทจัดการปิดรบั
ข้อซกัถามนัน้ ทัง้นี ้ในกรณทีีเ่ป็นค�าถามและการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2. 
หรือเป็นค�าถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทจัดการ ภายในวัน และเวลา ที่ก�าหนด
ตามข้อ 3. ข้างต้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งค�าถามและสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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แบบฟอร์มการส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 

บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ประจ�าปี 2564
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ�าปี 2564 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

 วันที่................................................

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................สัญชาติ................................... 

บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่...........................................................................................

ที่อยู่เลขที่...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์.................................E-mail...............................................................................เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท (BTSGIF) ประจ�าปี โดยถอืหน่วยลงทุนจ�านวน
ทั้งสิ้นรวม......................................หน่วย

ขอส่งค�าถามและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้(โปรดระบุว่าเป็นค�าถามท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งใดในรายงาน
ข้อมูล หรือ ระบุชื่อเอกสารประกอบ เช่น รายงานประจ�าปี 2563/64 ในกรณีที่เป็นค�าถามที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบ)

1. ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้ถือหน่วยลงทุน

       (                                                 )
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