
1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 
ของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท 

  

 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

การแนะน าก่อนการประชุม 

 พิธีกรกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุนและแนะน าตัวแทนจากบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษิัทจดัการของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทนุ”) 
ตวัแทนผูบ้ริหารทรพัยสิ์นจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการที่ปรกึษาการลงทุน กองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ตวัแทนผูด้แูลผลประโยชน ์ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายและบนัทึกการประชมุจากบรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั ที่มารว่มประชมุ ดงันี ้

1. ตวัแทนจากบรษิัทจดัการกองทนุ 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง  Deputy Managing Director  
คณุศิรเิพ็ญ หวงัด ารงเวศ  ผูจ้ดัการกองทนุ 
คณุฐปณีย ์นามนิราศภยั  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ 

2. ตวัแทนจากผูบ้รหิารทรพัยสิ์น จากบรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

คณุสรุพงษ์ เลาหะอญัญา  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

3. คณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุ 

ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค ์  บรษิัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท ์จ ากดั. 
คณุศรณัย ์บญุญะศิริ  บรษิัท เอเอ็มพี คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

4. ตวัแทนผูด้แูลผลประโยชน ์จากธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์จ ากดั (มหาชน) 

คณุนชุจรนิทร ์เพชรปาณีวงศ ์  

5. ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คณุพิณผกา อคัรนพุงศ ์

6. ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายและบนัทึกการประชมุ จากบรษิัท อารแ์อล เคานเ์ซิล จ ากดั 

คณุเกษมสี สกลุชยัสิรวิิช  
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พิธีกรชีแ้จงถึงองคป์ระชมุของการประชมุสามญัประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

 ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนดใหก้ารประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ
จะตอ้งมีองคป์ระชุมประกอบดว้ย ผูถื้อหน่วยลงทุนมาร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือ ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมต้องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทนุรวม 

 พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อ
หน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 34 ราย  ถือหน่วยรวม 14,965,101 หน่วย และเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 165 ราย 
ถือหน่วยรวม 2,585,954,562 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้มาประชมุครัง้นีจ้  านวน 199 ราย ถือหน่วย
รวมทั้งสิน้ 2,600,919,663 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.9364 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของกองทุน 
5,788,000,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชมุ และพิธีกรไดเ้ชิญคณุพรชลิต พลอยกระจ่าง ประธานที่ประชมุ กล่าวเปิดการประชมุ 

คุณพรชลิต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจ าปี 2565 ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และเนื่องจากในขณะนี้
มีผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้มารว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุแลว้ จึงขออนญุาตเริ่มการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565 

พิธีกรชีแ้จงถึงระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 รบัทราบการจดัการกองทนุในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 
วาระท่ี 2  รบัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2564/65 
วาระท่ี 3  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทนุประจ าปี 2564/65 
วาระท่ี 4  รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565/66 
วาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

 

พิธีกรชีแ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ ดงันี ้

ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ไดส่้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ล่วงหนา้ก่อนการประชมุ และเนื่องดว้ยวาระการประชมุทัง้หมดเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติใดๆ ผูถื้อหน่วยลงทุน
สามารถส่งค าถามหรือค าแนะน าต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ภายหลงัการน าเสนอวาระดงักล่าว
เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะส่งค าถามหรือค าแนะน าต่างๆ โปรดระบุหรือขานชื่อและนามสกุล 
พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนส่งค าถามหรือใหค้  าแนะน าทกุครัง้ ในการนี ้
บรษิัทจดัการเปิดช่องทางในการส่งค าถามและค าแนะน าระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ หรือ ระบบแชท (Chat)  

ใหท้่านกดปุ่ มแชท (Chat) บริเวณดา้นล่างหนา้จอของท่านเพื่อพิมพข์อ้ความ โดยเมื่อพิมพเ์สร็จใหก้ด Enter 
เพื่อส่งขอ้ความเขา้มาในระบบ  

2. ช่องทางการสนทนาระบบเสียง  

ใหท้่านกดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อุปกรณข์องตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุ
ระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟนหลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

ส าหรบัขอ้เสนอแนะ หรือค าถามของท่านที่เก่ียวขอ้งกบัวาระอื่น ๆ จะขอยกไปตอบในวาระอื่น ๆ นัน้ แทน 
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พิธีกรเชิญคณุศิรเิพ็ญ ใหน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูตามวาระการประชมุต่อที่ประชมุ 

วาระที ่1  รับทราบการจัดการกองทนุในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทนุในอนาคต 

คณุศิรเิพ็ญ แถลงใหท้ี่ประชมุทราบเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบักองทนุดงันี ้

ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
เงินทนุจดทะเบียน • ณ วนัจดัตัง้กองทนุ : 62,510.4 ลา้นบาท 

• ภายหลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ที่ 13 : 54,939.7 ลา้นบาท 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย • ณ วนัจดัตัง้กองทนุ 17 เมษายน 2556 : 10.80 บาท 

• ภายหลงัจ่ายคืนเงินทนุครัง้ที่ 13 : 9.492 บาท 
บรษิัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
ผูส้นบัสนนุ บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และ 

บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทนุ บีทีเอสจีตกลงถือหน่วยลงทนุในอตัรารอ้ยละ 33.3 เป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

ส าหรบัรายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีกองทนุลงทนุมีดงันี ้

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทุนลงทุน 
ประเภททรพัยสิ์น สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ

ขนส่งทางราง 
รายละเอียดทรพัยสิ์น รายไดส้ทุธิที่จะเกิดจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั 

ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น สายสุขุมวิท 17 กิโลเมตร (สถานี
หมอชิต – สถานีอ่อนนุช) และสายสีลม 6.5 กิโลเมตร (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - 
สถานีสะพานตากสิน) 
สญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบขนส่งทางราง จะสิน้สดุลงในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572 
รายไดสุ้ทธิ คือ รายไดค้่าโดยสาร หักตน้ทุน ค่าใชจ้่าย ค่าใชจ้่ายสินทรพัยท์ุน         
ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานและบ ารุงรกัษา 

ผูด้  าเนินการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีเขา้ลงทนุ วนัท่ี 17 เมษายน 2556 
อายกุารจดัหาผลประโยชน ์ วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572 
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ตน้ทนุเงินลงทนุ 
ณ 31 มีนาคม 2565 

61,724.5 ลา้นบาท (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา จ านวน 325.5 ลา้นบาท) 

ราคาประเมินล่าสดุ 
ณ 31 มีนาคม 2565 

38,740.0 ลา้นบาท (ประเมินเมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565)  
โดยบรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรชลั (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) 

 

ทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุน คือ รถไฟฟ้า BTS สายหลกั ประกอบดว้ยสายสีเขียวเขม้ (สายสขุุมวิท) จากสถานีหมอชิต 
ถึง สถานีอ่อนนุช ระยะทาง 17 กิโลเมตร สายสีเขียวอ่อน (สายสีลม) จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีสะพานตากสิน 
ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ซึ่งบีทีเอสซีไดร้บัรายไดค้่าโดยสาร และน าส่งรายไดใ้หแ้ก่กองทนุตามสญัญาในการไดสิ้ทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดใ้นอนาคต จากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งทางราง ส่วนเสน้ทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ประกอบดว้ย  
ส่วนต่อขยายส่วนใตจ้ากสถานีอ่อนนชุ ถึงสถานีเคหะ ระยะทาง 17.9 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ย 2 เฟส  ไดแ้ก่ จากสถานีอ่อนนชุ 
ถึงสถานีแบริ่ง และจากสถานีแบริ่ง ถึงสถานีเคหะสมทุรปราการ ส่วนต่อขยายส่วนตะวนัตก  จากสถานีสะพานตากสิน ถึง
สถานีบางหวา้  ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ส่วนต่อขยายส่วนเหนือจากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคูคต ระยะทาง 17.8 กิโลเมตร 
ส่วนต่อขยายต่างๆ ขา้งตน้ กรุงเทพมหานครเป็นผูล้งทุน รายไดค้่าโดยสารจึงเป็นของกรุงเทพมหานคร บีทีเอสซีเป็นผูร้บัจา้ง
บรหิารการเดินรถเท่านัน้  

ล าดบัต่อไป คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกองทนุดงันี ้

เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2564 บีทีเอสซีไดป้ระกาศสิน้สุดโปรโมชั่นค่าโดยสารบตัรโดยสารประเภทรายเดือน ในส่วนของ
เสน้ทางสมัปทาน ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสขุุมวิท (สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช) และสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-
สถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสิน-สถานีวงเวียนใหญ่) เนื่องจากบตัรรายเดือนมีค่าโดยสาร
ที่ค่อนขา้งถูก ประกอบกับช่วงสถานการณโ์ควิดมีบัตรหมดอายุค่อนขา้งมากและตอ้งมีการขยายอายุใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร  
การสิน้สดุโปรโมชั่นบตัรรายเดือนดงักล่าวท าใหอ้ตัราค่าโดยสารสงูขึน้ 

เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซีไดเ้ริ่มโปรโมชั่นใหม่ เพื่อกระตุน้ใหผู้โ้ดยสารเดินทางมากขึน้ โดยมอบสิทธิพิเศษ
ผ่าน Rabbit Rewards ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงเป็นส่วนลดและ
สิทธิพิเศษต่างๆ จากรา้นคา้ชัน้น า โดยโปรโมชั่นใหม่นีม้ีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง
วนัท่ี 31 ตลุาคม 2565 นอกจากนี ้ทางบรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้พิ่มพอยทพ์ิเศษใหอ้ีก 1 เท่า เป็น 2 เทา่ 
ในช่วง 3 เดือนแรก ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

เรื่องต่อไป คือ การจดัการกองทุนในเรื่องที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทุนในอนาคต จะประกอบดว้ย 3 เรื่อง 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพยสิ์น และปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมี
ผลกระทบในอนาคต  

ส าหรบักลยุทธใ์นการด าเนินงาน ประกอบดว้ย การเติบโตในทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุนครัง้แรก และการเติบโตจาก
การลงทนุในทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ โดยกลยทุธใ์นการด าเนินงานในส่วนการเติบโตในทรพัยสิ์นที่กองทนุลงทนุครัง้แรก 
ทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุนครัง้แรก มีโอกาสเติบโตจากจ านวนผูโ้ดยสารที่เพิ่มขึน้ และจากการปรบัเพิ่มของราคาค่าโดยสาร  
ในส่วนของจ านวนผูโ้ดยสาร จ านวนผูโ้ดยสารไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้จากสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงนอ้ยลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเป็นปกติ และประเทศไทย
มีการเปิดประเทศรบันกัท่องเที่ยวตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2565 โดยไดป้รบัมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศใหผู้้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศไม่ตอ้งท า Test & Go คาดว่าจะเป็นส่วนส าคญัที่ช่วยใหจ้ านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า BTS มีแนวโนม้เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องในระยะถัดไปได้ และตามที่กล่าวไวก้่อนหนา้นี ้บีทีเอสซีไดจ้ดัใหม้ีโปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง 
เพื่อกระตุน้ให้ผู้โดยสารเดินทางมากขึน้ โดยเมื่อผู้โดยสารเดินทางมากขึน้ก็จะไดพ้อยทเ์พิ่มขึน้ ก็คาดว่าจะท าให้จ านวน
ผูโ้ดยสารเพิ่มขึน้  

ในส่วนของค่าโดยสาร ตามที่บีทีเอสไดม้ีการยกเลิกบตัรโดยสารรายเดือนซึ่งมีค่าโดยสารที่ถูก ท าใหอ้ตัราค่าโดยสาร
เพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้บีทีเอสยงัสามารถปรบัค่าโดยสารในอนาคตได ้โดยในช่วงก่อนหนา้นี ้ค่าโดยสารที่เรียกเก็บในปัจจบุนั 
(Effective Fare) นั้น เป็นอัตราค่าโดยสารที่สูงสุดที่สามารถเรียกเก็บได ้ (Authorized Fare) จ านวน 3 สถานี ท าให้
ยงัไม่สามารถปรบัค่าโดยสารได ้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากดชันีราคาผูบ้รโิภคไดป้รบัสงูขึน้เกินรอ้ยละ 5 นบัจากวนัท่ีปรบัเพดาน
อตัราค่าโดยสารครัง้ล่าสดุ บีทีเอสซีจึงไดข้อปรบัปรบัเพดานอตัราค่าโดยสารสงูสดุที่อาจเรียกเก็บได ้เป็นอตัราเท่ากบั 21.5-64.5 บาท 
โดยส าหรบัค่าโดยสารที่เรียกเก็บในปัจจบุนั (Effective Fare) อยู่ที่อตัราเท่ากบั 16-44 บาท ซึ่งกองทนุและบีทีเอสซีก าลงัพิจารณา
โอกาสที่เหมาะสมในการปรบัค่าโดยสารต่อไป 

นอกจากทรัพยสิ์นที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน กองทุนมีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอื่น ๆ โดยกองทุนมีสิทธิในการซือ้ (Right to Purchase) รายไดท้ี่เก่ียวกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมถึงมีสิทธิในการปฏิเสธ
เป็นรายแรกที่จะซือ้ (Right of First Refusal) รายไดจ้ากโครงการอื่นๆ ของบีทีเอสซี หรือกลุ่มบีทีเอส โดยในส่วนของรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ในปัจจุบนั บีทีเอสซีมีสญัญารบัจา้งบริหารการเดินรถ และบ ารุงรกัษาระบบ ซึ่งประกอบดว้ยสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
สายสุขุมวิทส่วนใต ้จากสถานีอ่อนนุช ถึงสถานีเคหะฯ ระยะทาง 17.9 กม. ส่วนเหนือจากสถานีหมอชิต ถึงสถานีคูตต 
ระยะทาง 17.8 กม. และส่วนต่อขยายสายสีลมจากสถานสีะพานตากสิน ถึงสถานีบางหวา้ ระยะทาง 7.5 กม. 

เรื่องต่อไป คือ การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทรพัยสิ์น 

บรษิัทจดัการมีการด าเนินการและติดตามการปฏิบตัิงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบรษิัทจดัการจะมีการพิจารณา
งบประมาณค่าใชจ้่าย O&M และเป้าหมายรายไดค้่าโดยสารสทุธิประจ าปี ซึ่งบีทีเอสซีจดัท าส่งใหก้องทุน และบริษัทจดัการ
จะมีการพิจารณารายรบัและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตัง้ไวห้รือไม่ รวมถึงท าการตรวจสอบรายไดค้่าโดยสารและ
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ว่าถกูตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 

ในส่วนของการจดัเก็บรายได ้บรษิัทจดัการไดจ้ดัใหม้ีการสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการจดัเก็บรายได้
ค่าโดยสาร และด าเนินการใหม้ีการสุ่มตรวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบีทีเอสซี  

นอกจากนี ้บรษิัทจดัการยงัมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบรษิัทจดัการไดเ้ขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการบรษิัทของบีทีเอสซีจ านวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการ 
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ส าหรบัเรื่องปัจจยัหรือเหตกุารณท์ี่อาจมีผลกระทบในอนาคต ประกอบดว้ย 

เรื่องแรก คือสถานการณ ์COVID-19 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง 
และมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 2564 เรื่อยมา โดยหน่วยงานภาครัฐไดม้ีค  าสั่งหยุดกิจกรรมและ
ปิดสถานท่ีเส่ียงชั่วคราว มีมาตรการล็อคดาวน ์และมีเคอรฟิ์วในบางช่วงเวลา และขอความรว่มมือใหป้ระชาชนอยูบ่า้น ท างาน
จากที่บา้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชือ้ ตลอดช่วงปี 2564/65 ที่ผ่านมา ส่งผลให้กองทุนไดร้ับผลกระทบจากจ านวน
ผู้โดยสารที่ลดลงจากการแพร่ระบาดและมาตรการดังกล่าว ทั้งนี ้หากสถานการณ์ COVID-19 คล่ีคลาย คาดว่าจ านวน
ผูโ้ดยสารจะทยอยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

เรื่องที่สอง คือแผนรายจ่ายลงทุน ในปีนีแ้ผนรายจ่ายลงทุนมีไม่มากเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนหนา้นี ้โดยก่อนหนา้นี้
มีรายการใหญ่ ๆ เข่น ค่าซือ้รถไฟ หรือค่าปรบัปรุงระบบจดัเก็บค่าโดยสาร  

เรื่องที่สาม คือสัญญาซ่อมบ ารุง บีทีเอสซีไดท้ าสัญญาว่าจา้ง  Siemens ซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชน 
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 โดยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  
31 มีนาคม 2565 กองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บภายใตส้ัญญาซ่อมบ ารุง เป็นจ านวนเงิน 235 ลา้นบาท และ 2.9 ลา้นยูโร 
รวมกันประมาณ 350 ลา้นบาท  และวนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีไดท้ าสญัญาซ่อมบ ารุงส าหรบัรถไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม 
กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใตส้ัญญาซ่อมบ ารุงรถไฟใหม่ส าหรบัปี 2564/65 เป็นจ านวนเงิน 10.7 ลา้นบาท และ 
0.2 ลา้นยโูร รวมแลว้ประมาณ 18 ลา้นบาท 

เรื่องที่ส่ี คือค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562 คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ไดม้ีค  าสั่งเรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลกั  
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่าย
เดียวกัน อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และมีการก าหนดอตัราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็น
ภาระแก่ประชาชน โดย คสช. ใหก้ระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการเจรจารว่มกบับีทีเอสซี
ในการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากค่าโดยสาร รวมถึงหลกัเกณฑอ์ื่น เพื่อประโยชนใ์นการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลกั 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2  

ณ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบ หากคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
อาจท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งค่าโดยสารที่เรียกเก็บ แต่บีทีเอสซีจะช่วยชดเชยส่วนต่างใหก้องทุนไม่ไดร้บัผลกระทบ 
ทัง้นี ้ทางบรษิัทจดัการจะจดัประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและชีแ้จงรายละเอียดต่อไป 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ขอใหคุ้ณศิริเพ็ญน าเสนอความเห็นของ
บรษิัทจดัการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คณุศิรเิพ็ญแถลงว่า ในวาระที่ 1 นี ้บรษิัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
การจดัการกองทนุในเรื่องที่ส  าคญั รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต และต่อไปจะเป็นความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทุน
ในเรื่องที่ส  าคญั รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 
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พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 1 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้รว่มประชมุเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์ าถามเขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทาง 
การสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และ
เปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามดงันี ้

ผู้ถือหน่วยสอบถามว่า สัญญาสัมปทานใหม่ที่ยังไม่เป็นที่ยุติ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร จะไม่มีการเปล่ียนแปลง
กบัสญัญาปัจจบุนัจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน ทัง้โครงสรา้งอตัราค่าโดยสาร ค่าแรกเขา้ แมจ้ะมีการเก็บค่าโดยสารในส่วนต่อขยายกต็าม  
รวมทัง้การเกิดขึน้ของสญัญาสมัปทานใหม่ ใช่หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า สญัญาสมัปทานที่บีทีเอสซีจะไดร้บั อาจจะมีการเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบั
สัญญาสัมปทานเดิมได ้แต่ทั้งนี ้ ถา้กระทบกับรายไดท้ี่กองทุนจะไดร้ับตามสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิของกองทุน
จะตอ้งด าเนินการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อน อย่างไรก็ตาม จากที่หารือกับทางบีทีเอสซี ถา้รายไดค้่าโดยสารส่วนหลกัลดลง 
ทางบีทีเอสจะชดเชยส่วนต่างให ้

ผูถื้อหน่วยสอบถามวา่ อตัราเงินเฟ้อและราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ จะมีการเสนอรฐับาลขอปรบัคา่โดยสาร ตามสญัญา
สมัปทานปัจจบุนัหรือไม ่

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า กองทุนก าลังหารือกับบีทีเอสซี เพื่อหาโอกาสที่เหมาะสมในการเสนอปรบัราคาค่าโดยสาร 
แก่กรุงเทพมหานครตามสญัญาสมัปทานปัจจบุนั 

ผูถื้อหน่วยสอบถามวา่ จากการท่ีมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลายระบบ ในวนัขา้งหนา้ก่อนท่ีสญัญาสมัปทาน
ปัจจบุนัจะหมดอาย ุระบบตั๋วรว่มจะมีผลกบัโครงสรา้งอตัราคา่โดยสาร ค่าแรกเขา้ ตามสญัญาสมัปทานปัจจบุนัหรือไม่ 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงวา่ ระบบตั๋วรว่มอาจจะมีผลต่อโครงสรา้งอตัราค่าโดยสารของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุลงทนุ ซึ่งถา้หาก
ไดร้บัผลกระทบ จะตอ้งมีการชดเชยส่วนตา่งใหแ้กก่องทนุ อยา่งไรก็ตาม ถา้มีการเปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขสญัญาที่เก่ียวขอ้งกบั
สญัญาสมัปทานเดิมอยา่งไร บรษิัทจดัการจะด าเนินการขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุก่อน 

ผูถื้อหน่วยสอบถามวา่ การยกเลิกระบบตั๋วแบบเที่ยวเดินทาง เชน่ 30 เที่ยว 600 บาท ส่งผลกบัการรบัรูร้ายไดข้อง 
BTSGIF มากนอ้ยอยา่งไร จะขอใหท้างกองทนุสามารถน าระบบตั๋วแบบนีก้ลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือไม่ มีเหตขุดัขอ้งอย่างไร 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า ตามผลประกอบการในไตรมาสส่ี เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2565 การยกเลิกระบบตั๋วแบบเที่ยว
เดินทางดงักล่าว ท าใหร้ายไดข้องบตัรเติมเงิน เพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 4-6 ส่วนรายไดค้่าโดยสารโดยรวมของกองทนุ เพิ่มขึน้
ประมาณรอ้ยละ 2-3 ส าหรบัประเด็นการน าระบบตั๋วแบบเที่ยวเดินทางกลบัมาใชห้รือไม่ คงจะตอ้งพิจารณาถงึปัจจยัตา่ง ๆ เพิม่เตมิ 
โดย ณ ปัจจบุนั กองทนุพจิารณาแลว้เห็นวา่การยกเลิกระบบตั๋วแบบเที่ยวเดนิทาง และใชร้ะบบตั๋วที่มีโปรโมชั่นต่าง ๆ จะช่วยเพิม่
จ านวนผูโ้ดยสารได ้
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ผู้ถือหน่วยขอให้ชี ้แจงการแก้ไขปัญหาคอขวดที่สถานีสะพานตากสิน BTS ใช้เวลามามากกว่า 10 ปีแล้ว 
แต่ก็ยังไม่สามารถแกไ้ขปัญหานี ้ 

คณุสรุพงษ์ชีแ้จงว่า ปัญหาคอขวดที่สถานีสะพานตากสินนัน้ บีทีเอสซีไม่ไดน้ิ่งนอนใจและไดข้อเจรจากบักรุงเทพมหานครอยู่เสมอ 
แตเ่นื่องจากการแกปั้ญหาตอ้งใชพ้ืน้ที่ของหน่วยงานอื่นดว้ย ปัจจบุนับีทีเอสซีและกรุงเทพมหานครไดข้อ้ยตุิแลว้ รวมถึงรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก็ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติแลว้ ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนพิจารณาวา่จะเริ่มด าเนินการเมื่อใด 
ซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบัผลการเจรจาแกไ้ขสญัญาสมัปทานกบักรุงเทพมหานคร ซึ่งถา้การแกไ้ขสญัญาสมัปทานเป็นที่ยตุิ ปัญหานีก้็จะ
ไดร้บัการแกไ้ขเช่นเดียวกนั 

ผูถื้อหน่วยขอเสนอแนะว่าควรงดการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสนิ 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงวา่ การปรบัปรุงสถานีสะพานตากสินจะแกปั้ญหาคอขวดที่เกดิขึน้ ซึ่งจะชว่ยท าใหจ้ านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ 
อย่างไรกต็าม การแกไ้ขปัญหาคอขวด กองทนุจะพิจารณาความคุม้คา่เมื่อถึงเวลา 

คณุสรุพงษ์ชีแ้จงเพิ่มเตมิว่า ปัญหาขอควดที่สถานีสะพานตากสินนัน้ ท าใหไ้ม่สามารถเพิ่มความถ่ีในการใหบ้รกิารได ้
ซึ่งจะส่งผลต่อไปยงัการเปล่ียนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีสยาม ถา้หากช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าที่มาจากสายสขุุมวิทไม่สอดคลอ้งกบั
รถไฟฟ้าจากสายสีลม ดงันัน้ ในทางเทคนิคและการใหบ้รกิารนัน้ มีความจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน แต่การปรบัปรุง
ขึน้อยู่กบัความคุม้ค่า และผลการเจรจาแกไ้ขสญัญาสมัปทานกบักรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า สถานเีซนตห์ลยุสท์ี่ลงทนุ 325.5 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่ารา้นคา้บนสถานี ควรเป็นของกองทุน
หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า กองทุนลงทุนในรายไดสุ้ทธิที่จะเกิดจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ซึ่งคือรายไดค้่าโดยสาร มิใช่รายไดจ้ากค่าเช่ารา้นคา้บนสถานี อย่างไรก็ตาม กองทนุจะรบัประเด็นนีไ้ปหารือกบับีทีเอสซีต่อไป 

ผูถื้อหน่วยเสนอแนะว่า กองทุนควรจะประหยดัไฟแบบเชิงรุก โดยเฉพาะบันไดเล่ือน และไฟส่องทาง ในส่วนของ
บนัไดเล่ือนริมถนนรชัดา-ท่าพระจ านวน 3 ตวั โดยขอใหปิ้ดตัง้แต่เที่ยงคืน 2 ตวั ระหว่าง BRT ทัง้ 2 ฝ่ัง และบนัไดเล่ือนตรงทางลง
ตลาดพล ูฝ่ังเขา้กรุงเทพฯ 

คุณสุรพงษ์ชีแ้จงว่า บันไดเลื่อนในปัจจุบันนั้น เป็นระบบที่มีการควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติอยู่แลว้ คือ  
ถา้หากไม่มีผูใ้ชง้านจะหยุดเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่ชา้ลง และจะมีการปิดการใชง้านบันไดเลื่อนทุกตัวหลังเที่ยงคืนอยู่แลว้ 
ส่วนไฟฟ้าจะมีการตัง้เวลาในการเปิดใชง้านใหเ้หมาะสมกับช่วงเวลา ในส่วนของหลอดไฟก็เปล่ียนจากหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 
เป็นหลอดไฟแอลอีดีทัง้หมดเพื่อประหยดัไฟ 

ผูถื้อหน่วยเสนอแนะว่า ควรติดตัง้เกา้อีท้ี่สถานีตลาดพลฝ่ัูงขาเขา้กรุงเทพมหานคร 

คุณสุรพงษ์ชีแ้จงว่า สถานีตลาดพลูมีพืน้ที่ค่อนขา้งจ ากัด เพราะตอนก่อสรา้งไม่ไดเ้วนคืนพืน้ที่ แต่ใชพ้ืน้ที่ของ
กรมทางหลวงชนบท ดงันัน้ ชานชาลาจึงแคบ ไม่สามารถตัง้เกา้อีไ้ด ้เพราะจะกีดขวางการเดินของผูโ้ดยสาร แต่จะรบัปัญหา
ไปพิจารณาต่อไป 
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ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า สญัญาส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีปัญหาส่งผลกระทบต่อวิธีการรบัรูร้ายไดแ้บบ 
Income Approach ต่อนโยบายการวิ่งรถไฟฟ้า ผูบ้รหิารกองทนุมีแนวทางดแูลจดัการอย่างไร 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า ส่วนต่อขยายดงักล่าวมิไดก้ระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องกองทุน เพราะกองทุนลงทุนในสายสีเขียว
ส่วนหลกัเท่านัน้ 

ผูถ้ือหน่วยสอบถามว่า ผูบ้ริหารกองทุนมีแนวทางดูแลจดัการปัญหาดอกเบีย้และอตัราเงินเฟ้อที่มีแนวโนม้สงูขึน้ 
ซึ่งจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลต่อผูถื้อหุน้อย่างไร 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า ปัจจุบนักองทุนไม่ไดม้ีการกูย้ืมเงิน ดงันัน้ ปัญหาเรื่องอตัราดอกเบีย้ที่มีแนวโนม้สงูขึน้จึงไม่ได้
มีผลกระทบโดยตรงต่อกองทุนในเรื่องของค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ แต่จะกระทบต่อ discount rate ที่น ามาค านวณราคาประเมินของกองทนุ 
ซึ่งถา้หากอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้จะท าใหร้าคาประเมินของกองทนุลดลง ส่วนปัญหาเงินเฟ้ออาจจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ 
ของกองทุน เช่น ค่าไฟฟ้า 

คุณสรุพงษ์ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ถา้หากกองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ไม่ปกติ เช่น เงินเฟ้อ ในสญัญาสมัปทานไดร้ะบุให้
บีทีเอสซีสามารถปรบัเพิ่มค่าโดยสารไดเ้ป็นกรณีพิเศษไวอ้ยู่แลว้ ซึ่งถา้หากมีเหตุการณท์ี่สามารถขอขึน้ค่าโดยสารได ้บีทีเอสซี  
ก็จะหารือกบักองทนุเพื่อยื่นขอต่อกรุงเทพมหานครต่อไป 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า จากการที่ผูว้่ากรุงเทพมหานคร เสนอใหเ้ก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกิน 59 บาท กองทุนมีการพดูคยุ
หรือหารือเรื่องดงักล่าวกบักรุงเทพมหานครแลว้หรือยงั 

คุณสุรพงษ์ชีแ้จงว่า บีทีเอสซีมีการเตรียมตัวเพื่อปรับระบบ มีการประสานจากทางกรุงเทพมหานครเช่นกัน 
แต่ยังไม่ไดม้ีเอกสารเป็นลายลักษณอ์ักษรเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าโดยสารดังกล่าวไม่ควรจะ
กระทบต่อสญัญาสมัปทานปัจจุบนั เพราะค่าโดยสารปัจจุบนัคือ 16 ถึง 44 บาท ซึ่งยงัต ่ากว่าราคา 59 บาท ดงันัน้ เขา้ใจว่า 
ถ้าผูโ้ดยสารใชง้านขา้มระบบ คือ เดินทางไปยังสถานีอื่นที่ไม่ไดอ้ยู่ในสายหลัก กองทุนก็ยังสามารถหักค่าโดยสารได้
ตามจ านวนค่าโดยสารท่ีกองทนุประกาศใชแ้ละกรุงเทพมหานครรบัส่วนต่างไป 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า หลงัวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572 กองทนุจะมีทรพัยสิ์นอะไรเหลืออยู่บา้ง 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัทรพัยสิ์นที่กองทนุลงทนุคือ รายไดส้ทุธิที่จะเกิดจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก ซึ่งสัญญาจะสิน้สุดวนัที่ 4 ธันวาคม 2572 ดังนั้น ณ วันสิน้สุดสัญญา กองทุนจะไม่มีทรพัยส์ินเหลืออยู่ 
เวน้แต่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวส่วนหลัก สายสีเขียวส่วนต่อขยาย หรือรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ 
กองทนุก็จะมีทรพัยสิ์นเหลืออยู่ โดยกองทนุจะตอ้งระดมทนุเพิ่ม 

ผู้ถือหน่วยสอบถามว่า ภายหลังสัญญาสัมปทานสิน้สุดลง จะเหลือเพียงสัญญาเดินรถและซ่อมบ ารุง กองทุน
จะมีรายไดจ้ากสญัญาดงักล่าวหรือไม่ และกองทนุจะสามารถเขา้รว่มในรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพหูรือไม่ 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า กองทนุลงทนุในสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากการด าเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลกัเท่านัน้ 
ส่วนรายไดจ้ากสญัญาเดินรถและซ่อมบ ารุงนัน้เป็นของบีทีเอสซีซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการเดินรถ ในส่วนของส่วนต่อขยายต่าง ๆ 
กองทุนไม่ไดร้บัรายไดด้งักล่าว ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูนัน้ ขึน้อยู่กับบีทีเอส ว่าจะขายสิทธิในการรบัรายได้
จากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูดังกล่าวหรือไม่ ถา้บีทีเอสขายสิทธิดังกล่าว กองทุนก็สามารถลงทนุได ้
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ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า สญัญาซ่อมบ ารุงฉบบัใหม่ ค่าบรกิารตามสญัญาดงักล่าวไดม้กีารค านวณเรื่องอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงนิ 
และเงินเฟ้อหรือไม่ และมีผลกระทบต่อการรบัรูร้ายไดข้องกองทนุหรือไม่ ผูบ้รหิารมีแนวทางบรหิารจดัการอย่างไร 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า เงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนมีผลต่อค่าบรกิารตามสญัญาซ่อมบ ารุง เนื่องจากค่าบรกิารจะเพิ่มขึน้
ตามอตัราเงินเฟ้อ ส่วนอตัราแลกเปล่ียนนัน้จะส่งผลกระทบในส่วนของค่าบริการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม 
ทางบีทีเอสไดม้ีการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินไวบ้างส่วน 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสถานีต่าง ๆ ผูบ้ริหาร
มีแนวทางจดัการอย่างไร 

คุณสุรพงษ์ชีแ้จงว่า บีทีเอสใหค้วามส าคัญเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดต่อทั้งพนักงานและผูใ้ชบ้ริการ โดยออก
มาตรการท าความสะอาด และมาตรการป้องกนั ใหส้วมหนา้กากอนามยั จดัใหม้ีแอลกอฮอลใ์นแต่ละสถานี พนกังานของบีทีเอส 
ส่วนใหญ่จะติดเชือ้มาจากที่บา้น ไม่ใช่ที่ท  างาน และถึงแมร้ฐับาลจะผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่บีทีเอสก็ยงัคงมาตรการต่าง ๆ อยู่ 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร และ ณ ปัจจบุนั ขบวนรถไฟฟ้ามีการติดตัง้พลาสม่าเพื่อฆ่าเชือ้โรคในขบวนรถไฟฟ้า 

ผูถ้ือหน่วยสอบถามว่า ราคาค่าโดยสารในไตรมาสก่อน สะทอ้นการปรบัโปรโมชั่นของบัตรโดยสารแลว้หรือยงั 
และขอทราบการเปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารต่างประเทศระหว่างช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิดและปัจจุบัน รวมทั้ง  
ขอทราบระยะเวลาและขัน้ตอนในการปรบัค่าโดยสาร 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า ราคาค่าโดยสารในไตรมาสก่อน คือไตรมาสสี่ เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ไดส้ะทอ้น
เรื่องการปรบัโปรโมชั่นแลว้ เนื่องจากโปรโมชั่นเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งอยู่ในไตรมาสสาม เดือนตลุาคม - ธันวาคม 2564 

คุณสรุพงษ์ชีแ้จงว่า การเปรียบเทียบจ านวนผูโ้ดยสารต่างชาตินั้นค่อนขา้งจะล าบากในการเปรียบเทียบ เท่าที่เคย
ส ารวจนั้น ก่อนการแพร่ระบาดโควิดนั้นมีจ านวนประมาณไม่ถึงรอ้ยละ 10 ส่วนปัจจุบันนั้น จ านวนผูโ้ดยสารต่างประเทศ
ค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่ไดท้  าการส ารวจหรือนบัจ านวน ส่วนเรื่องการปรบัอตัราค่าโดยสาร บีทีเอสซีกับกองทุนอยู่ในระหว่างพิจารณา
และดคูวามเหมาะสมของตลาด การเริ่มโปรโมชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาประโยชนใ์หแ้ก่กองทนุ 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า เป้าหมายรายไดข้องกองทนุในปีนีอ้ยู่ที่จ  านวนเท่าใด 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า กองทุนตัง้เป้าหมายไวว้่า จ านวนผูโ้ดยสารจะอยุ่ที่ประมาณรอ้ยละ 60 ของจ านวนผูโ้ดยสาร
ก่อนการแพรร่ระบาดของโควิด และรายไดจ้ะอยู่ที่ประมาณ 4,760 ลา้นบาท 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า รายงานการประเมินล่าสดุมีการเปิดเผยหรือไม่  

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่ารายงานการประเมินมีการเปิดเผยทกุไตรมาส ในเว็บไซตข์องกองทนุ 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า รายงานการประเมินมีสมมติฐานเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายชมพรูวมแลว้หรือไม่ 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า ในรายงานการประเมิน จะมีการประเมินผลกระทบของการเปิดใหบ้ริการรถไฟฟ้าสายสีต่าง  ๆ 
รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ในโครงข่ายระบบการใหบ้ริการรถไฟฟ้าแลว้ ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นผลดีต่อโครงการ 
และที่จะส่งผลเสียต่อโครงการ 
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ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า ผูจ้ดัการกองทนุมีแผนเพิ่มเติมทรพัยสิ์นของกองทนุหรือไม่ อย่างไร 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า กองทนุมีสิทธิเขา้ลงทุนในส่วนของสายสีเขียวทัง้ในส่วนหลกั และในส่วนต่อขยาย แต่อย่างไรก็ตาม
สิทธิดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาภายหลงัจากที่บีทีเอสซีไดร้บัสญัญาสมัปทานจากกรุงเทพมหานคร ถา้บีทีเอสซีไดร้บัสมัปทาน
ในส่วนของสายสีเขียวทัง้ในส่วนหลกั และในส่วนต่อขยาย กองทนุก็มีสิทธิที่ซือ้สิทธิดงักล่าวจากบีทีเอสซี 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า ส่วนต่อขยายจากเสน้ล าลกูกาคลองสองจะด าเนินการในปีใด 

คุณสุรพงษ์ชี ้แจงว่า ส่วนต่อขยายดังกล่าวอยู่ในแผนแม่บทของรัฐบาล แต่การด าเนินการจะเริ่มเมื่อใดนั้น
ยงัไม่สามารถระบไุด ้

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า ตามเงื่อนไขของสัญญา กองทุนสามารถปรบัค่าโดยสารไดก้รณีใดบา้งเนื่องจากไม่ไดป้รบัขึน้   
มาหลายปีแลว้ 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า ตามที่เรียน อตัราค่าโดยสารที่จะเรียกเก็บไดจ้ะตอ้งไม่เกินเพดานค่าโดยสารสงูสดุที่สามารถปรบัได ้
ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าโดยสารจ านวน 3 สถานีนั้นถึงเพดานค่าโดยสารแลว้ จึงไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารได้  
ส าหรบัเงื่อนไขในการปรบัเพดานค่าโดยสารนัน้ จะพิจารณาจาก CPI ซึ่งจะตอ้งเพิ่มขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 จากช่วงเวลาที่
ถึงก าหนดปรบัเพดานค่าโดยสารในครัง้ก่อนหนา้ ซึ่งปัจจุบันนั้น CPI ถึงระดับที่สามารถปรบัเพดานค่าโดยสารไดแ้ลว้ 
กองทนุและบีทีเอสซีจึงอยู่ในระหว่างพิจารณาการปรบัเพิ่มค่าโดยสาร 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบการจดัการกองทนุในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทุน
ในอนาคตเรียบรอ้ยแลว้ 

 พิธีกรเชิญคณุศิรเิพ็ญ ใหน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 2 ต่อที่ประชมุ 

วาระที ่2 รับทราบงบการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564/65 

 คณุศิรเิพ็ญ แถลงใหท้ี่ประชมุทราบถึงงบการเงินประจ าปี 2564/65 ของกองทนุ ดงันี ้

ในส่วนของงบดุล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  สินทรพัยร์วมของกองทุนมีจ านวน 39,383 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย
เงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 38,740 ลา้นบาท โดยลดลง 6,050 ลา้นบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 
กองทนุมีเงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 607 ลา้นบาท และสินทรพัยอ์ื่น 36 ลา้นบาท กองทนุมีหนีสิ้นรวมจ านวน 
35 ลา้นบาท คิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิเท่ากบั 39,348 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 6.7981 บาทต่อหน่วย กองทนุมีทนุที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วย
หลงัจากคืนทนุไปแลว้ จ านวน 55,299 ลา้นบาท และมีขาดทนุสะสม 15,951 ลา้นบาท เนื่องจากมีขาดทนุจากการประเมินค่า 

ในส่วนของงบก าไรขาดทุน รายไดร้วมอยู่ที่ 945 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55 จากปีก่อน  เนื่องจากรายไดจ้ากเงินลงทนุ
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 2564 
กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวม 70 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จากปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดลง 
แต่มีค่าใชจ้่ายในการประเมินประมลูค่าทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้ รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิอยู่ที่ 875 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57 จากปีก่อน 
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กองทุนรบัรูข้าดทุนสทุธิจากเงินลงทุนจ านวน  6,050 ลา้นบาท เนื่องจากมลูค่าเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ตามมลูค่ายตุิธรรมลดลง โดยการประเมินมลูค่านีไ้ดส้ะทอ้นถึงผลกระทบท่ีไดร้บัจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19
และปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
การเปล่ียนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานติดลบอยู่ 5,175 ลา้นบาท 

ส าหรบัผลการด าเนินงานของกองทนุในส่วนของจ านวนเที่ยวการเดินทางและอตัราการเติบโตรายปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
กองทนุไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 อย่างมาก โดยในปี 2560/61 และ 2561/62 จ านวนเที่ยวการเดินทาง
อยู่ที่ 241 ลา้นเที่ยว ในปี 2562/63 จ านวนเที่ยวการเดนิทางอยู่ที่ 236.9 ลา้นเที่ยว ลดลงเล็กนอ้ย เนื่องจากเริ่มไดร้บัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในช่วงตน้ปี 2563 อย่างไรก็ตามในปี 2563/64 จ านวนเที่ยวการเดินทางลดลงมาอยู่ที่ 124.9 
ลา้นเที่ยว คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 52 ของช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด โดยลดลงรอ้ยละ 47.3 จากปี 2562/63  และในปี 
2564/65 จ านวนเที่ยวการเดินทางลดลงมาอยู่ที่ 74.2 ลา้นเที่ยว คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของช่วงก่อนการแพรร่ะบาดโควดิ 
โดยลดลงรอ้ยละ 40.6 จากปี 2563/64 โดยสาเหตหุลกัเนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 
และการระบาดรอบใหม่เรื่อยมา ท าใหท้ ากิจกรรมนอกบา้นลดลง นกัท่องเที่ยวลดลง และการท างานจากที่บา้นมากขึน้ 

ในส่วนของอตัราค่าโดยสารเฉลี่ยปี 2564/65 อยู่ที่ 32.2 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.3 จากปีก่อน 
โดยสาเหตหุลกัมาจากการสิน้สดุการจ าหน่ายบตัรโดยสารประเภทรายเดือน ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แลว้เปล่ียนเป็นการใช้
โปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษผ่าน Rabbit Rewards สะสมพอยทจ์ากการเดินทาง 

เรื่องต่อมา คือภาพรวมของผลการด าเนินงานของกองทนุ  

รายไดค้่าโดยสารในปี 2564/65 อยู่ที่ 2,388 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 35.7 จากปีก่อนที่มีรายไดจ้ านวน 3,715 ลา้นบาท 
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ (NRTA) คือ รายไดค้่าโดยสาร หกัดว้ยค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ปี 2564/65 อยู่ที่ 943 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.3 จากปีก่อนที่จ านวน 2,108 ลา้นบาท  ส าหรบัรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ ซึ่งคือ
รายไดจ้ากเงินลงทุนใน NRTA หกัดว้ยค่าใชจ้่ายของกองทุน ปี 2564/65 อยู่ที่ 875 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57.1 จากปีก่อน  
ที่จ านวน 2,037 ลา้นบาท และจ านวนเงินที่สามารถจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนปี 2564/65 อยู่ที่ 875 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 51.0 
จากปีก่อนที่มีจ านวน 1,785 ลา้นบาท 

ล าดบัต่อมา คือรายละเอียดของผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2564/65  

รายได้ค่าโดยสารส าหรับปี 2564/65 เท่ากับ 2,388 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 35.7 จากปีก่อน เนื่องจากจ านวน
ผูโ้ดยสารลดลงรอ้ยละ 40.6 มาอยู่ที่ 74 ลา้นเที่ยว สาเหตหุลกัเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่หกักลบกับ
อัตราค่าโดยสารเฉล่ียที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.3 จากปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้จากการสิน้สุดการจ าหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน
ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมเท่ากับ 1,446 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.0 จากปีก่อน โดยค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายพนกังานจ านวน 506 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.0 เนื่องจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิด
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2563 และค่าชดเชยพนักงานเกษียณอายุลดลง ค่าซ่อมบ ารุงจ านวน 
447 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.5 ค่าสาธารณูปโภคจ านวน 296 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.0 เนื่องจากค่ารกัษาความปลอดภยั
และค่าไฟลดลงจากชั่วโมงการเดินรถและจ านวนผูโ้ดยสารที่ลดลง ค่าเบีย้ประกนัภยัทรพัยสิ์นจ านวน 20 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0 
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ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 41.5 จากค่าพอยทแ์รบบิท รีวอรด์ส ส าหรบัโปรโมชั่นใหม่ ค่าใชจ้่าย
ในการบริหารและอื่นๆ จ านวน 69 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10.7 รายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 13 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 85.4 
เนื่องจากในปีนีไ้ม่มีรายจ่ายฝ่ายทุนส าคญั ขณะที่ปีก่อนมีค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายไดค้่าโดยสารอตัโนมตัิ ค่าปรบัปรุงสถานี 
และค่ารถไฟฟ้า  

สทุธิแลว้ รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ เท่ากบั 943 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.3 จากปีก่อน 
อตัราก าไรจากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ อยู่ที่รอ้ยละ 39.5 ลดลงจากปีก่อนที่รอ้ยละ 56.7 

ส าหรับการประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน การประเมินในเดือนมีนาคม 2565 มีปัจจัยและสมมติฐานการประเมินที่มี
การเปล่ียนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัการประเมินในเดือนมีนาคม 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ดงันี ้

ปัจจยัที่หนึ่ง คือ สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด การประเมินล่าสดุมีผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ระลอก 5 เชือ้โควิดสายพนัธุโ์อไมครอน ซึ่งมีผลต่อจ านวนผูโ้ดยสารในปี 2565/66 และปีต่อ ๆ ไป โดยจ านวนผูโ้ดยสารในปี 2565/66 
ประมาณการณไ์วท้ี่รอ้ยละ 60 ของก่อนการแพร่ระบาดของโควิด ขณะที่รายงานประเมินเดือนมีนาคม 2564 ณ ช่วงเวลานัน้
มีการแพร่ระบาดของโควิดระลอก 3 แต่ยงัไม่มีการแพร่ระบาดระลอก 4 ของสายพนัธุเ์ดลตา้ ที่ระบาดในเดือนมิถุนายน 2564 
จึงคาดว่าจ านวนผูโ้ดยสารในปี 2565/66 น่าจะใกลก้ลบัมาสู่ระดบัเดียวกบัก่อนการแพรร่ะบาดของโควิด 

ปัจจยัที่สอง คือ การชะลอการปรบัอตัราค่าโดยสาร โดยประมาณการว่าจะมีการปรบัขึน้ค่าโดยสารในเดือนเมษายน 
2566 ในขณะที่รายงานก่อนหนา้คาดการณว์่าจะปรบัขึน้ค่าโดยสารในเดือนเมษายน 2565  

ปัจจัยที่สาม คือ การปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) รายงานเดือนมีนาคม 2565 
ประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากบัรอ้ยละ 1.6 ในปี 2564 รอ้ยละ 3.0 ในปี 2565 และรอ้ยละ 3.7 ในปี 2566 ถึง 2569 
และรอ้ยละ 3.5 ในปี 2570 เป็นตน้ไป ขณะที่รายงานก่อนหนา้  ประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจรอ้ยละ 3.0 ในปี 2564 
รอ้ยละ 4.6 ในปี 2565 รอ้ยละ 4.0 ในปี 2566 ถึง 2569 และรอ้ยละ 3.5 ในปี 2570 เป็นตน้ไป  

ปัจจยัที่ส่ี คือ การปรบัอตัราเงินเฟ้อ ในปี 2564 และปี 2565  

ปัจจยัที่หา้ คือ การเลื่อนการปรบัปรุงรางคู่และการปิดปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน โดยจะเล่ือนการปรบัปรุงไป 1 ปี 
โดยคาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารปี 2568 จากเดิมปี 2567 

ปัจจยัที่หก คือ การมีโปรโมรชั่นค่าโดยสารใหม่ โดยยกเลิกบตัรโดยสารรายเดือน เปล่ียนเป็นโปรแกรมสะสมพอยท์
จากการเดินทาง ท าใหอ้ตัราค่าโดยสารเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม จะมีค่าใชจ้่ายพอยทท์ี่ใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร  

ปัจจยัที่เจ็ด คือ อตัราคิดลดในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 6 จากเดิมรอ้ยละ 5.65  

ปัจจยัเหล่านี ้ท าใหร้าคาประเมนิ ในเดือนมีนาคม 2565 อยู่ที่ 38,740 ลา้นบาท ลดลง 6,060 ลา้นบาท จาก 44,800 ลา้นบาท 
ในเดือนธันวาคม 2564 
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โดยสรุปราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 38.7 พันลา้นบาท ลดลงจาก 44.8  พันลา้นบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 6.1 พนัลา้นบาท เนื่องจาก 

ปัจจยัที่หนึ่ง การลดลงของรายได ้ท าใหร้าคาประเมินลดลง 3.2 พนัลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากมาจากผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 การชะลอการปรบัอตัราค่าโดยสาร การเปล่ียนแปลงประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ 
และปัจจยัอื่นๆ 

ปัจจยัที่สอง คือ การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่าย ท าใหร้าคาประเมินลดลง 2.4 พนัลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าพอยท ์
ส าหรบัโปรโมชั่นใหม่ 

ปัจจัยที่สาม คือ อัตราคิดลดที่เพิ่มขึน้ จากรอ้ยละ 5.65 เป็นรอ้ยละ 6 ท าใหร้าคาประเมินลดลง 0.6 พันลา้นบาท 
แต่บางส่วนหกักลบกบัระยะเวลาของสญัญาสมัปทานที่สัน้ลง ท าใหร้าคาประเมินเพิ่มขึน้ 0.2 พนัลา้นบาท  เนื่องจากมลูค่าปัจจบุนั
ของกระแสเงินสดที่เหลืออยู่สงูกว่ากระแสเงินสดที่หายไปในไตรมาส 4 ปี 2564/65  

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า ในวาระที่ 2 นี ้บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบงบการเงินและ
ผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2564/65 

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุประจ าปี 2564/65 

พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 2 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้รว่มประชมุเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์ าถามเขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทาง 
การสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และ
เปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า สาเหตุที่ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิเพิ่มขึน้จาก 12.56 ลา้นบาท เป็น 32.16 ลา้นบาท 
มีสาเหตมุาจากอะไร 

คณุฐปณียช์ีแ้จงว่า สาเหตทุี่ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ เนื่องจาก ณ วนัสิน้ไตรมาส 31 มีนาคม 2565 มีรายการท่ีบีทีเอสซียงัไม่ได้
โอนเงินคืนใหแ้ก่กองทนุ เนื่องจากยงัไม่ไดม้ีการช าระบญัชีระหว่างกนั จึงมีรายการคา้งจ่ายระหว่างกนั แต่หลงัจากสิน้ไตรมาสนี ้
ก็มีการช าระหนีร้ะหว่างกนัตามปกติ มิไดเ้กิดจากเหตผิุดสญัญาแต่อย่างใด 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เพิ่มขึน้จาก 8.93 ลา้นบาท เป็น 11.98 ลา้นบาท เพราะอะไร 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า เนื่องจากในปี 2564/65 ถึงรอบระยะเวลาที่กองทุนจะตอ้งประเมินใหญ่ของกองทุนทุก ๆ 2 ปี 
กองทนุจะตอ้งมีการวา่จา้งผูเ้ชี่ยวชาญมาประเมินรายได ้รายจ่าย รวมถึงการประเมินค่าทรพัยสิ์นท่ีกองทนุลงทนุ โดยค่าใชจ้า่ย
ทัง้สามส่วนดงักล่าวจะเพิ่มขึน้ประมาณ 4 ลา้นกว่าบาท 
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ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า การจ าหน่ายหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการไดอ้ย่างไร มีผลประโยชนต์อบแทนอย่างไร 

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า กองทุนนีจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์
โดยถา้มีพอรต์หลกัทรพัยอ์ยู่ก็สามารถสั่งซือ้-ขายไดเ้ลยเหมือนกบัหุน้ แต่ถา้หากไม่มีพอรต์หลกัทรพัย ์แต่เป็นการฝากหน่วยลงทนุไว้
กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ก็จะตอ้งโอนหน่วยลงทนุไปเขา้บญัชีของโบรคเกอรก์่อน เพื่อสั่งซือ้-ขายเหมือนหุน้ 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า บรษิัทจดัการมีแนวทางในการปรบัปรุงผลการด าเนินงานในปีนีอ้ย่างไร 

คุณสรุพงษ์ชีแ้จงว่า ตามที่ชีแ้จงไปก่อนหนา้นี ้บีทีเอสซีและกองทุนอยู่ในระหว่างหารือกนัเก่ียวกบัการปรบัขึน้อตัราค่าโดยสาร 
และจะพยายามปรับลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากการเปล่ียนจากตั๋วรายเดือนเป็นตั๋วแบบสะสมพอยท ์บีทีเอสซีก็ก าลัง
พิจารณาแนวทางอื่น ๆ เพื่อใหก้องทนุมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบงบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุประจ าปี 2664/65 
เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุศิรเิพ็ญ ใหน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 3 ต่อที่ประชมุ 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการจ่ายคืนเงนิทุนประจ าปี 2564/65 

 คุณศิริเพ็ญแถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีละหนึ่งครัง้ ในกรณีที่
กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ ทั้งนี ้ก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ 
หมายถึง ก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทุนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที่ใหสิ้ทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก ในกรณีที่มีก าไรสะสม
กองทนุอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมได ้ในกรณีที่กองทนุยงัมีขาดทนุสะสมอยู่บรษิัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

การลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุจะเกิดในกรณีต่อไปนี ้

1. ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุ  

2. กองทนุมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่ (ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่) 

3. กองทนุมีรายการค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด  

 4. กรณีอื่น ๆ ที่มีมติใหล้ดเงินทนุจดทะเบียน   

ทัง้นี ้การลดเงนิทนุจดทะเบียนของกองทนุ บรษิัทจดัการอาจกระท าโดยการลดมลูคา่หน่วยลงทนุหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

ส าหรบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในปี 2564/65 กองทนุไดจ้่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 2 ครัง้ เป็นจ านวนเท่ากับ 
0.151 บาทต่อหน่วย ในรูปการจ่ายคืนเงินทุน ทั้งนี ้กองทุนไม่ไดม้ีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากกองทุนมีขาดทุนสะสม 
กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน เป็นการจ่ายคืนเงินทุนทั้งจ านวนรอ้ยละ 99.88 ของรายได้
จากการลงทนุสทุธิ ซึ่งเป็นรายการก่อนการปรบัปรุงรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ  
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ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนไดจ้่ายเงินให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งสิน้ 5.65 บาทต่อหน่วย ประกอบดว้ย 
การจ่ายเงินปันผลอตัรา 4.342 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน อตัรา 1.308 บาทต่อหน่วย อตัราการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากปกติอยู่ที่ประมาณ 0.8 บาท/หน่วย โดยในปี 2563/64 จ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วย 0.308 บาท 
และในปี 2564/65 จ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วย 0.151 บาท เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมจ านวนเงิน
ทัง้หมดที่กองทนุจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุทัง้สิน้ 5.650 บาทต่อหน่วย 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า ในวาระที่ 3 นี ้บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
และการจ่ายคืนเงินทนุประจ าปี 2564/65 

พิธีกรแถลงว่า ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทนุ
ประจ าปี 2564/65 

พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 3 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้รว่มประชมุเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์ าถามเขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทาง 
การสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และ
เปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า ปัจจบุนัทนุจดทะเบียนของกองทุนเป็น 54,939.7 ลา้นบาท แต่จากการประเมินมลูค่ากองทุน
เมื่อพฤษภาคม 2565 มลูค่าเงินลงทนุเป็น 38,740 ลา้นบาท หมายความว่า ณ สิน้สดุสญัญาสมัปทาน ปี 2572 คาดว่า ผูถื้อหน่วย
จะไดร้บัเงินคืนทนุจากเดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงสิน้สดุสญัญาสมัปทาน เพียง 38,740 ลา้นบาทใช่หรือไม่  

คุณศิริเพ็ญชีแ้จงว่า การคืนเงินทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน จะดูจากกระแสเงินสดที่กองทุนจะไดร้บัจริงในช่วงเวลานัน้ ๆ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลกัที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะมากกว่า หรือ นอ้ยกว่าจากการประมาณการได ้
โดยการประเมินมลูค่าล่าสดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ประเมินเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 มลูค่าเงินลงทุนของกองทนุอยู่ที่ 
38,740 ลา้นบาท เป็นการค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน แต่ประมาณการกระแสเงินสดจริงที่ไดร้บั ตัง้แต่ปี 2565/66 
จนสิน้สดุสญัญาสมัปทานจะประมาณ 50,126 ลา้นบาท  

ผูถื้อหน่วยสอบถามว่า กองทนุมีโอกาสกลบัมาจ่ายเงินปันผลอีกหรือไม่ 

คณุศิรเิพ็ญชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลนัน้ขึน้อยู่ผลประกอบการของกองทุน และจะตอ้งรอใหก้องทนุลา้งขาดทนุสะสม
ใหห้มดก่อน 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงชีแ้จงว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ ฉะนัน้ จึงสรุปว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทนุประจ าปี 2564/65 
เรียบรอ้ยแลว้ 

พิธีกรเชิญคณุศิรเิพ็ญ ใหน้ าเสนอรายละเอียดและขอ้มลูในวาระที่ 4 ต่อที่ประชมุ 
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วาระที ่4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2565/66 

 คุณศิริเพ็ญ แถลงใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทจดัการไดแ้ต่งตัง้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด (“อีวาย”) เป็นผูส้อบบญัชี
ของกองทนุ ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2565/66 โดยมีรายชื่อของผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้

 1. นางสาวสเุมษา ตัง้อยู่สขุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7627 และ/หรือ 

 2. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5767 และ/หรือ 

 3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4523  

 โดยใหบุ้คคลดังกล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุน  
และในกรณีที่บคุคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หอ้ีวายจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ท าหนา้ที่แทนได ้ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของกองทุนประจ าปี 2565/66 คือ 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น
ตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื่นๆ) โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีเท่ากบัปี 2564/65 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565/66 ดงักล่าว ยงัไม่รวมงานเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึน้หากมีการแกไ้ขสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดสุ้ทธิในอนาคต ซึ่งจะเรียกเก็บเพิ่มตามชั่วโมงการท างานจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีอาจเพิ่มขึน้
หากมีการแกไ้ขสญัญาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชดเชยรายไดค้่าโดยสาร เช่น อายสุญัญา เงื่อนไขใหม่ เป็นตน้ 

พิธีกรแจง้ว่า ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ขอเรียนเชิญคณุศิริเพ็ญน าเสนอความเห็น
ของบรษิัทจดัการใหท้างผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ 

คุณศิริเพ็ญแถลงว่า บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565/66 ตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษิัทจดัการเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนไดเ้สียกบักองทนุ 

พิธีกรแถลงว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ 
เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มี
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบักองทนุ 

พิธีกรชีแ้จงว่า ในล าดบัต่อไป จะเป็นช่วงที่ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามขอ้สงสยัเก่ียวกับวาระที่ 4 หากผูเ้ขา้รว่มประชุม
ท่านใดมีค าถามหรือจะแสดงความคิดเห็น โปรดระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมเอง 
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าถามทุกครัง้ โดยสามารถพิมพค์ าถามเขา้มาทางระบบแชท หรือสอบถามผ่านช่องทาง 
การสนทนาระบบเสียง ซึ่งในกรณีสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกดปุ่ มยกมือ และ
เปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์องตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ 
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วาระที ่5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติม หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระใด ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา และไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม และสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิด
การประชมุสามญัประจ าปีของกองทนุ 

ประธานที่ประชมุกล่าวขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุ และกล่าวปิดการประชมุ เมื่อเวลา 15.29 น. 

  

 

ประธานในที่ประชมุ 
       นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 


