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1.2  ภาพรวมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

     ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

1.3  สรุปผลการด�าเนินงาน

1.1  สารจากบริษัทจัดการ

1.0บทน�า



เรยีน   ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุ 

  กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษทัจดัการ”) ขอน�าส่งรายงานประจ�าปี ส�าหรับผลการด�าเนนิงาน
ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ประจ�าปี 2556/2557 มายงัผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่าน

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของกองทุนส�าหรบัปี 2556/2557 (17 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557) กองทนุมีรายได้รวม 
3,808.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 455.57 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,353.01 ล้านบาท โดยกองทนุได้ประกาศจ่าย
เงนิปันผลจ�านวน 4 ครัง้ รวมทัง้ส้ินในอัตรา 0.579 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจ�านวนท้ังส้ิน 3,351.25 ล้านบาท ทัง้นี ้กองทนุมีค่าใช้จ่าย
ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตดัจ�าหน่าย จ�านวนท้ังส้ิน 353.81 ล้านบาท หรอืคิดเป็นจ�านวน 0.061 บาทต่อหน่วย ซึง่บริษทั
จดัการจะน�าไปจ่ายคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในรูปการลดทุนต่อไป กองทุนมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 เท่ากบั 
65,104.51 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 11.2481 บาทต่อหน่วย โดยในปี 2556/2557 กองทนุมีการปรับมูลค่าเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และ
โอนรายได้สทุธเิพิม่ขึน้ให้เป็นไปตามมลูค่ายุตธิรรม จ�านวน 1,701.00 ล้านบาท (จากเดิม 61,399.00 ล้านบาท เป็น 63,100.00 ล้าน
บาท) และรบัรู้ก�าไรสทุธท่ีิยังไม่เกดิข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนจ�านวน 1,701.00 ล้านบาท 

บริษัทจดัการขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจให้กบับรษิทัจดัการเป็นผูบ้รหิารเงนิลงทนุของ
ท่าน โดยบริษัทจดัการจะบริหารจดัการกองทนุโดยค�านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส�าคญัภายใต้หลกัธรรมาธบิาล

            ขอแสดงความนับถือ

                     บลจ.บัวหลวง

051.1
สารจากบริษัทจัดการ



กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอส
โกรท (BTSGIF) เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานกองทุนแรก
ของประเทศไทย จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2556 ภายใต้การ
ร่วมมอืของบรษิทัหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 
และ บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) (บีทีเอส 
กรุป๊) และด้วยมลูค่าเงนิลงทนุทีไ่ด้จากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
(IPO) ทีส่งูถงึ 62,510.4 ล้านบาท ท�าให้ BTSGIF เป็นการระดมทนุ
ในการเสนอขายครัง้แรกของภาคเอกชนทีม่มีลูค่าสงูทีส่ดุในตลาดทนุ
ของประเทศและสามารถเข้าลงทนุในสทิธิการรบัรายได้ค่าโดยสาร
สุทธใินอนาคตทีจ่ะเกิดขึน้จากการเดินรถไฟฟ้าสายหลักในช่วง
ระยะเวลาที่เหลือจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (บทีเีอสซ)ี

จากระยะเวลากว่า 2 ปีของการเตรยีมการจดัตัง้กองทุน และการ
ท�ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อเชิญชวนนักลงทุนรายใหญ่        
(Cornerstone) ให้เข้าลงทนุใน BTSGIF ส่งผลให้การเปิดซือ้ขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุได้รับการตอบรบัเป็นอย่างดี โดย
มสีดัส่วนยอดจองซือ้จากนกัลงทนุสถาบนัสูงถึง 25 เท่าของยอดท่ี
จดัสรรไว้ ซึง่ส่วนหนึง่ของนกัลงทนุกลุม่นีเ้ป็นนักลงทุนระยะยาวท่ี
ได้รบัความน่าเชือ่ถอืระดบัโลก นอกจากนี ้ ยังมยีอดจองซือ้จาก   
ผูจ้องซือ้รายย่อยกว่า 56,900 รายการ ซ่ึงถือเป็นยอดจองซือ้ใน
การเสนอขายครั้งแรกที่มากที่สุดในประเทศไทย ส�าหรับผู้ถือ
หน่วยลงทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุของ BTSGIF ได้แก่ บีทีเอส กรุป๊ ซึง่มี
การถอืหน่วยลงทนุของกองทนุในสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมด ซึง่มจี�านวน 5,788 ล้านหน่วย 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเกดิขึน้จากความคดิรเิริม่ของภาครฐั 
โดยการสนบัสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร 
และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนและ
การพัฒนาแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนท่ัวไปสามารถเข้า
ถงึการลงทนุในกจิการโครงสร้างพื้นฐาน โดยทุนที่ระดมได้นี้จะ
เป็นก�าลังส�าคัญในการน�าไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย นอกจากนี้ 

กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานเองนัน้ได้รบัประโยชน์จากการยกเว้น
ภาษเีงินได้นติบุิคคลตลอดอายขุองกองทนุ ได้รับการยกเว้นภาษี
เงนิได้ในส่วนของเงนิปันผลส�าหรบันกัลงทนุบคุคลธรรมดา เป็น
เวลา 10 ปีนบัแต่วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน (ทัง้นี ้ ข้ึนอยูก่บั
ข้อบังคับบางประการ) รวมถงึกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานยงัต้อง
จ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ต�า่กว่า 90% ของก�าไรสุทธิ
ท่ีปรับปรงุแล้ว

การจดัตัง้ BTSGIF ส่งผลให้กลุม่บทีเีอสมีเงนิสดเพิม่ขึน้เพือ่ใช้ใน
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการประมูลโครงการรถไฟฟ้า    
สายใหม่ๆ และการเติบโตในอนาคตเพื่อขยายธุรกิจด้านขนส่ง
มวลชน ท้ังน้ี บีทีเอสซ ียังเป็นผูใ้ห้บริการเดนิรถของรถไฟฟ้าสาย
หลกัแต่เพียงผูเ้ดยีว การขยายเครือค่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ท�าให้ BTSGIF ได้รบัประโยชน์จากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย
ใหม่ๆ ท่ีจะน�าผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการในส่วนของรถไฟฟ้าสาย
หลักมากขึน้  

ส�าหรบัผลการด�าเนินงานรวมในปีแรกของ BTSGIF มผีลประกอบการดี
กว่าท่ีคาดการณ์ นักลงทุนสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ 
และความคืบหน้าของกองทุนได้ที ่www.btsgif.com

1.2
ภาพรวมกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง   
บีทีเอสโกรท

การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 

(BTSGIF)



รางวลัแห่งความส�าเร็จ: ในปี 2556/57 BTSGIF ได้รับรางวลัมาตรฐานสากลท้ังส้ิน 6 รางวลั จาก 5 สถาบนั ดงันี้

1
FinanceAsia 
Achievement 
Awards 2013

 

รับรางวัล:
9 ธันวาคม 2556

• ได้รบัรางวลัส�าหรบับรษิทัที่
มีการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อ
ประชาชนครัง้แรก (IPO) ที่

ดทีีส่ดุในเอเชยี 

“ปีน้ีถือเป็นปีทีโ่ดดเด่นของ BTSGIF 
เ น่ื อ งจาก เป ็นกองทุนที่ มี  
นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการ
เสนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชน
เป็นครัง้แรก (IPO) และมแีนว
โน้มที่มีอิทธิพลมากที่สุดใน      
ด้านการระดมทุนผ่านตลาด          
ตราสารทนุ (Equity Capital 
Markets) นอกจากนี ้ BTSGIF 
ยงัเป็นกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน
กองทุนแรกของประเทศไทยที่
สามารถตอบโจทย์นกัลงทนุทัง้ใน
ด ้านผลตอบแทนแที่มั่นคง    
อตัราผลตอบแทนเงินปันผลที่
สงู และอตัราการเติบโตทีแ่ข็งแกร่ง 
ขณะเดยีวกนัยังท�าให้ผูใ้ห้บรกิาร
โครงสร้างพืน้ฐานในประเทศมี
โอกาสในการระดมเงนิทนุเพ่ือ

ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ”

(ที่มา: FinanceAsia Achievement 
          Awards 2013 by FinanceAsia 
           Editors, 9 ธันวาคม 2557)

2
The Asset Triple A 
Regional House and 
Deal Awards 2013

รับรางวัล:
12 ธันวาคม 2556

• ได้รบัรางวัล “the best 
   equity deal 2013”

3
AsiaMoney
Awards 2013

รับรางวัล:
9 กุมภาพันธ์ 2557

• ได้รบัรางวัล “the Country 
Deals of the Year: 
Thailand”

“ในแต่ละปี Asia Money จะคดั
เลือกธุรกรรมในตลาดทุนที่มี
ความโดดเด่นจากประเทศ
ส�าคัญๆ ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่
รวมญี่ปุ่น) ในประเทศไทย    
บีทีเอส ได้รบัการจดัอนัดับหลาย
รายการในการขายเสนอขาย
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานแก่
ประชาชนทัว่ไปโดยอ้างองิจาก
รายได้ของธรุกจิรถไฟฟ้า”

(ที่มา: AsiaMoney)

4
International 
Financing Review 
(IFR) Asia 
Awards 2013

รับรางวัล:
19 กุมภาพันธ์ 2557

• ได้รบัรางวลั “Regional    
Equity Issue of the 
Year” และ รางวัล    
“Thailand Equity Issue”

“กองทนุ BTSGIF สามารถระดม
ทุนจากการเสนอขายกองทนุครัง้
แรก (IPO) จากประชาชนท่ัวไป
ได้ถงึ 4.2 หมืน่ล้านบาท (หรอื 
1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)     
นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าการ   
เสนอขายสูงที่สุดโดยเอกชน
ในประวติัศาสตร์ตลาดทนุไทย 
และเป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้
ฐานกองแรกที่จัดตั้ งขึ้นใน
ประเทศ ทัง้นี ้กองทุน BTSGIF 
ยงันบัเป็นหน่ึงในการลงทนุแบบ
ใหม่ทีช่่วยยกระดับตลาดทนุใน
ระดับภมูภิาค”

“ธรุกรรมนียั้งเป็นจดุเริม่ต้นของ
การเสนอขายหลกัทรพัย์ให้แก่นกั
ลงทนุสถาบนัทัว่โลก ซึง่แสดงให้
เหน็ว่าการระดมทนุขนาดใหญ่
สามารถเกิดขึ้นได้ในตลาด
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
เช่นกนั”

(ที่มา: IFR ASIA REVIEW OF THE 
YEAR 2013)

5
Asian Legal Business 
SE Asia Law 
Awards 2014

รับรางวัล:
29 พฤษภาคม 2557

• ได้รบัรางวลั “the Equity 
Market Deal of the Year”

07



THB mn

ล้านบาท

ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน

                            ไตรมาส 1         ไตรมาส 2         ไตรมาส 3         ไตรมาส 4           ปี 56/57
                   ปี 56/57           ปี 56/57            ปี 56/57           ปี 56/57

รายได้รวม                                                          781.81              1,041.16                  984.93              1,000.68                3,808.58

ค่าใช้จ่ายรวม                                                                                   100.73                 125.69                  119.06                  110.09                   455.57

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ                                 681.08                 915.47                  865.87                  890.59                3,353.01

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน              1,182.11              1,315.43              1,266.07              1,290.39                5,054.01

งบดลุ (ณ 31 มนีาคม 2557)  

                        เงินลงทุนในสัญญาซื้อ          รวมสินทรัพย์         รวมหนี้สิน          สินทรัพย์สุทธิ     สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
             และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

                                      63,100.00                            65,184.40                           79.89                              65,104.51                            11.2481

         จ�านวนเทีย่วการเดนิทางรายไตรมาสของ BTS                                 ค่าโดยสารเฉลีย่รายไตรมาสของ BTS

4Q 55/56         1Q 56/57         2Q 56/57         3Q 56/57          4Q56/57                 4Q 55/56        1Q 56/57       2Q 56/57        3Q 56/57        4Q56/57

+1.6%

-1.6%

+6.5%

+0.6%

+6.0%

-1.2%

 51.1                  50.3                   53.5                   53.9                  57.1                           24.7                25.3                 26.5                 26.8                 27.1  

+2.4%

+4.7%

+1.1% +0.9%

1.3
สรุปผลการด�าเนินงาน

 จ�านวนเที่ยวการเดินทาง (ล้านเที่ยว)       อัตราการเติบโตของเที่ยวการเดินทาง (%)                           ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว)             อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%)                                                                                                     



4Q 55/56         1Q 56/57         2Q 56/57         3Q 56/57          4Q56/57                 4Q 55/56        1Q 56/57       2Q 56/57        3Q 56/57        4Q56/57
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2.2  ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม: 

     ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน

2.1  ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

     กรุงเทพสายหลักและส่วนต่อขยาย

ระบบขนส่งมวลชน

และแนวโน้มธุรกิจ2.0



112.1
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลัก
และส่วนต่อขยาย

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักและส่วนต่อขยาย ประกอบด้วยเส้นทางที่ให้บริการสองสาย โดยมีสถานียกระดับ
เหนอืพืน้ดินรวมทัง้สิน้ 34 สถาน ี(ซึง่รวม 6 สถานท่ีีเช่ือมกับส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที ่1 และส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 
2 และ 5 สถานีทีเ่ช่ือมกบัส่วนต่อขยายสายสุขมุวิท) โดยในจ�านวนดงักล่าวม ี1 สถานท่ีีเป็นสถานีเชือ่มต่อระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้า
ทัง้สองสาย ดังน้ี 

• สายสุขุมวิทและส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท : สายสุขุมวิทมีระยะทางทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีอ่อนนุชไปยังสถานี
หมอชติ วิง่ผ่านถนนสขุมุวทิ เพลนิจติ พระราม 1 พญาไท และพหลโยธิน มสีถานรีวมท้ังส้ิน 17 สถาน ีส่วนต่อขยายสายสขุมุวทิมี
ระยะทางทัง้สิน้ 5.25 กโิลเมตร เร่ิมต้นจากสถานีอ่อนนุช มุง่หน้าไปทางทิศตะวนัออกไปยงัซอยแบร่ิง มีสถานรีวมทัง้สิน้ 5 สถานี 
ได้แก่ สถานีบางจาก สถานีปุณณวิถี สถานีอุดมสุข สถานีบางนา และสถานีแบริ่ง โดยส่วนต่อขยายสายสขุมุวทิได้เปิดให้
บรกิารประชาชนเมือ่วนัที ่12 สิงหาคม 2554

• สายสีลมและส่วนต่อขยายสายสลีม ตอนที ่ 1 และ
ตอนท่ี 2 : สายสลีมมีระยะทางทัง้สิน้ 6.5 กโิลเมตร 
เริม่ต้นจากสะพานตากสนิฝ่ังถนนเจริญกรุง วิ่งผ่าน
ถนนสาทร คลองช่องนนทรี สีลม ราชด�าริ และ
พระราม 1 ก่อนสิ้นสุดที่ฝั ่งตะวันออกของถนน
บรรทัดทองใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติที่อยู่บนถนน
พระราม 1 มีสถานรีวมทัง้สิน้ 7 สถาน ีส่วนต่อขยาย
สายสีลม ตอนที ่ 1 และตอนที ่ 2 มีระยะทางทัง้สิน้ 
7.5 กิโลเมตร จากสะพานตากสนิมุ่งหน้าไปทางทศิใต้
ไป 6 สถาน ีได้แก่ สถานกีรุงธนบรุ ีสถานวีงเวยีน
ใหญ่ สถานโีพธนิมิิต สถานตีลาดพลู สถานวีฒุากาศ 
และสถานบีางหว้า ซึง่ส่วนต่อขยายสายสลีมตอนท่ี 
1 และตอนที่ 2 ได้เปิดให้บริการตลอดทั้งสายเมื่อ  
วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2556

สายสุขมุวทิและสายสลีม วิง่ขนานกนัเป็นระยะทาง 800 
เมตร บนถนนพระราม 1 ซึง่ในเส้นทางบนช่วงนีมี้สถานี
เช่ือมต่อระหว่างสองสายที่สถานีสยามซึ่งอยู่ใกล้กับ
สยามสแควร์ ดังแผนที่ที่แสดงไว้ ซึ่งแสดงเส้นทาง   
การเดินรถของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
สายหลัก และส่วนต่อขยายต่างๆ



 พัฒนาการส�าคัญในป ี2556/57
สถิติจ�านวนผู้โดยสารรวมสูงสุดใหม่ 214.7 ล้านเที่ยวคน ในปี 2556/57 
เพิ่มขึ้น 8.9% จากปีก่อน
สถิติจ�านวนผู้โดยสารต่อเที่ยวสูงสุดใหม่ (ในส่วนรถไฟฟ้าสายหลัก)    
ที่ 884,769 เที่ยว ณ วันที่ 13 มกราคม 2557
อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.5% จากปีก่อน เป็น 26.4 บาทต่อเที่ยว
รถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายสายสีลม จากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานี
บางหว้า เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556

2.2
ธุรกิจและภาวะอุตสาหกรรม:
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน



    2550/51             2551/52              2552/53            2553/54            2554/55             2555/56             2556/57                          
 132.9                 135.9                   144.5                 145.2                  176.0                 197.2                  214.7                    

24.3 24.2 24.1 24.4 24.4
24.8

26.4
สถติผิู้โดยสารและค่าโดยสารเฉลี่ย
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ปี 2556/57 ถือเป็นปีท่ีบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (บีทีเอสซี) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการ
ชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกและความไม่มัน่คงทางการเมอืงของ
ประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเตบิโตขึน้เพียง 
2.9% ในปี 2556 ลดลง 0.6% ในไตรมาส 1 ปี 2557 เมือ่เทียบ
กบัไตรมาสที ่ 1 ของปีก่อน และธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาด
การณ์ว่าการเติบโตของผลิตภัณฆ์มวลรวมภายในประเทศจะ
เตบิโตไม่เกนิ 2.7% ในปี 2557 ในขณะท่ีบรษิทัในประเทศไทย
หลายแห่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศทีซ่บเซา ธรุกจิระบบขนส่งมวลชนยังสามารถรักษาอัตรา
การเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่ง เหน็ได้จากยอดผู้โดยสารรวมท้ังปีอยู่ท่ี 
214.7 ล้านเทีย่วคน เพิม่ขึน้ 8.9% จากปีก่อน ซึง่เป็นไปตามเป้า
หมายทีไ่ด้คาดการณ์ไว้ว่าจะเตบิโตขึน้ 7 – 10% ท้ังน้ี ในช่วง
วกิฤตทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในช่วงเดอืนมกราคมและเดือน
กมุภาพนัธ์ 2557 ยอดผูโ้ดยสารยังคงเพิม่ข้ึนจากปีก่อนอย่างมี
นยัส�าคญั ถงึ 17.1% และ 20.1% ตามล�าดับ สาเหตหุน่ึงมาจาก
ผู้ที่สัญจรบนท้องถนนประสบกับปัญหาความไม่สะดวกในการ
เดนิทางเพราะถนนบางเส้นถูกปิด ส่งผลให้การเดินทางโดยรถไฟ
ฟ้าบีทีเอสและการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนทางรางอื่นๆ 
เป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการเดินทางในช่วงดังกล่าว จากปัจจัย  
ดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วนัที ่13 มกราคม 2557 จ�านวนผู้โดยสาร 
(ในรถไฟสายหลัก) ต่อเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวตักิารณ์ ที่
จ�านวน 884,769 เทีย่ว และมจี�านวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อวนัในช่วง
วนัจนัทร์ถงึศุกร์อยูท่ี ่654,100 เทีย่วในปี 2556/57 คดิเป็นการเพิม่
ขึน้ 8.3% จากปีก่อน นอกจากผลกระทบทางการเมอืงซึง่ถือเป็น
ผลกระทบในระยะสั้นแล้ว ปัจจัยของการเติบโตท่ีส�าคัญยัง
ประกอบด้วย การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีลมที่เปิดให้
บรกิารอย่างเป็นทางการในเดอืนธนัวาคม 2556 การเพิม่จ�านวน
รถไฟฟ้าที่ให้บริการ (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556) และการ
เตบิโตตามธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นการเตบิโตของประชากร การพัฒนา
เข้าสู่สังคมเมืองรวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนว
รถไฟฟ้า

บีทีเอสซขียายการให้บริการเดนิรถอย่างต่อเนือ่ง โดย ณ วนัที่  
5 ธันวาคม 2556 บทีเีอสซเีปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
สายสีลม จากสถานีวงเวยีนใหญ่ (S8) ถงึสถานบีางหว้า (S12) 
ภายใต้สัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบ�ารุงส่วนต่อขยายของ  
เส้นทางเดนิรถสายสเีขยีวในปัจจุบนัทุกสายทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูล
ของกรงุเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึง่บทีเีอสซไีด้ลงนาม
ในเดือนพฤษภาคม 2555 (ทดลองเปิดให้ประชาชนใช้บริการจาก
สถานีวงเวยีนใหญ่ (S8) ถงึ สถานตีลาดพล ูเม่ือต้นปี 2556) 

ในวนัท่ี 17 เมษายน 2556 บทีเีอสซขีายรายได้สทุธใินอนาคตที่
จะเกดิขึน้จากการเดนิรถไฟฟ้าสายหลกัในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอืให้
แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง  
บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ธุรกรรมดังกล่าวท�าให้กลุ่มบีทีเอส
สามารถระดมเงินทุนได้อย่างม่ันคงส�าหรับการขยายโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนในอนาคต โดยแผนแม่บทของภาครัฐได้ก�าหนด
เป้าหมายการขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจบัุน 100.1 กิโลเมตร เป็น 464.0 กโิลเมตร ภายในปี 2572 
ทั้งนี้ เชื่อว่าจากประสบการณ์ในการด�าเนินงานในธุรกิจระบบ
ขนส่งมวลชนและความม่ันคงทางการเงนิ กลุ่มบีทเีอสจะสามารถ
อยูใ่นระดบัแนวหน้าในการมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงข่ายระบบ
ขนส่งมวลชน โดยหลังจากการขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่
กองทุนแล้ว บีทีเอสซยีงัคงเป็นผูด้�าเนนิงานรถไฟฟ้าสายหลัก และ
กลุ่มบีทีเอสยังลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุ BTSGIF จ�านวน 33.33% 

เพื่อสานต่อความตั้งใจในแผนการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร ในปี 2553 บทีเีอสซสีัง่ซือ้ตู้
รถไฟฟ้าใหม่ 35 ตู ้ ท�าให้รถไฟฟ้าทีใ่ห้บริการในสายสขุมุวทิได้
เพิ่มจ�านวนตู้รถไฟฟ้าเป็น 4 ตู้ต่อขบวน จาก 3 ตู้ต่อขบวน 
ท้ังหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนัน้ ในปี 2554 
ได้ส่ังซือ้รถไฟฟ้าแบบ 4 ขบวนเพิม่ตามแผนการขยายการรองรับ
ผูโ้ดยสาร โดยบีทีเอสซไีด้รับรถไฟฟ้าขบวนดงักล่าวครบท้ังหมด
ในเดือนพฤศจกิายน 2556  

 จ�านวนเที่ยวการเดินทาง (ล้านเที่ยว)             ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว)           



ในวนัที ่1 มถินุายน 2556 บทีเีอสซ ีร่วมกบับรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด ซึง่เป็นผูจั้ดการกองทนุ BTSGIF ได้
ปรบัราคาค่าโดยสารทีเ่รยีกเกบ็ส�าหรบัรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหลักเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนมนีาคม 2550 โดยอตัราค่าโดยสารเฉลีย่
ส�าหรบัปี 2556/57 เพิม่ขึน้ 6.5% จากปีก่อน เป็นไปตามท่ีเคยคาดการณ์ไว้ สาเหตหุลักของการเพิม่ขึน้เนือ่งด้วยภาวะเงินเฟ้อ      
การประกาศขึน้ของอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด�าเนินงานท่ีเพิม่ขึน้ รวมถึงการลงทุนสัง่ซือ้ตู้รถไฟฟ้าใหม่ อย่างไรกต็าม 
กลุม่บรษิทับีทเีอสมีนโยบายทีจ่ะพฒันาและรกัษาคุณภาพในการให้บรกิารเดนิรถแก่ผูโ้ดยสารเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปรบัขึน้ราคา       
ค่าโดยสารอย่างเหมาะสม

ประเมนิประสิทธภิาพการด�าเนินงาน 2556/57

บทีเีอสซยีงัคงรกัษาความน่าเชือ่ถอืของความปลอดภัยและการให้บรกิารท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง โดยตัวชีว้ดัหลกัในการประเมิน
ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน ได้แก่ ความน่าเช่ือถือของการให้บรกิาร ความน่าเช่ือถือของรถไฟฟ้า และความน่าเชือ่ถอืของต๋ัว
โดยสาร ซึง่ความน่าเชือ่ถอืของการให้บรกิาร วดัจากความตรงต่อเวลาของรถไฟ โดยมเีกณฑ์ในการวดัอยูท่ีม่ากกว่า 1,000 เทีย่ว     
ต่อการล่าช้าตัง้แต่ 5 นาทขีึน้ไป ทัง้นี ้ความน่าเช่ือถือของการให้บรกิารในปี 2556/57 เฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 1,890 เทีย่ว ต่อการล่าช้า 
ตัง้แต่ 5 นาทขีึน้ไป บรรลเุป้าหมายทีไ่ด้คาดการณ์เอาไว้ และยังพฒันาขึน้จากปี 2555/56 ท่ี 960 เทีย่ว ต่อการล่าช้าต้ังแต่ 5 นาที
ขึน้ไป ซึง่เป็นผลจากการตดิต้ังระบบอาณตัสัิญญาณใหม่ซึง่ส่งผลต่อประสิทธภิาพของระบบการเดินรถ  รวมถงึมีการขัดข้องบาง
ประการในช่วงแรกของการเร่ิมให้บริการของรถไฟฟ้าท่ีส่ังเข้ามาใหม่ ตวัช้ีวดัต่อมาคือ ความน่าเชือ่ถือของรถไฟฟ้า วัดจากระยะทาง
ก่อนทีจ่ะเกดิการขัดข้อง โดยเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ คือ ไม่น้อยกว่า 35,000 ตูกิ้โลเมตรต่อการขดัข้อง 1 คร้ัง โดยในปี 2556/57 อยูท่ี่ 
97,570 ตูก้โิลเมตรต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ ซึง่บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ตวัช้ีวดัสุดท้าย คือ ความน่าเช่ือถอืของต๋ัวโดยสาร วดัได้จากจ�านวน
เทีย่วการเดนิทางก่อนพบความผดิพลาด รวมถึงการขดัข้องของอุปกรณ์และจากการใช้บัตรโดยสารผดิวธิ ี โดยเป้าหมายทีต้ั่งไว้จะต้อง
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครัง้ต่อการพบความผิดพลาด 1 ครัง้ โดยความน่าเช่ือถือของตัว๋โดยสารส�าหรับปี 2556/57 อยูท่ี ่22,914 คร้ัง 
ต่อการพบความผดิพลาด 1 ครัง้ ซึง่ถอืว่าท�าได้ดีกว่าเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้ และบีทีเอสซยัีงคงพฒันาอุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่าง    
ต่อเนือ่งเพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานต่อไป

ประเมินประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน 2556/57

ตัวชี้วัดความมี

ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย ปี 2556/57 ปี 2555/56

ความน่าเชือ่ถอืต่อการให้บรกิาร
(เทีย่ว)

มากกว่า 1,000 เท่ียว ต่อการล่าช้าตัง้แต่ 5 นาที ขึน้ไป 1,890 960

ความน่าเชือ่ถอืต่อรถไฟฟ้า 
(ตูก้โิลเมตร)

ไม่น้อยกว่า 35,000 ตูกิ้โลเมตร ต่อการขดัข้อง 1 ครัง้ 97,570 99,941

ความน่าเชือ่ถอืต่อตัว๋โดยสาร 
(ครัง้)

ไม่น้อยกว่า 15,000 คร้ัง ก่อนการพบข้อบกพร่อง 1 ครัง้ 22,914 19,821
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ภาพรวมธรุกจิระบบขนส่งมวลชน

โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครยงัไม่สมบูรณ์

นบัตัง้แต่มกีารเปิดตวัรถไฟฟ้าบีทเีอส (ระบบรถไฟฟ้าสายแรกในกรงุเทพมหานคร) เมือ่เดอืนธนัวาคม 2542 การเดนิทางด้วยระบบ
รถไฟฟ้านัน้มกีารพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2554 สถิตกิารเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครทัง้หมด คิดเป็น
ประมาณ 0.68 ล้านเทีย่วต่อวนั หรือ 5.8% ต่อจ�านวนเท่ียวการเดินทางจากระบบขนส่งมวลชนทัง้หมดทีป่ระมาณ 11.8 ล้านเทีย่วต่อ
วนั โดยส่วนแบ่งการตลาดของการเดนิทางโดยรถไฟฟ้านบัเป็นสัดส่วนท่ีต�า่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัส่วนแบ่งการตลาดของระบบขนส่ง
มวลชนหลกัอืน่ จากข้อมลูของส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ปัจจุบนัระบบขนส่งมวลชน
หลกัในกรงุเทพมหานครนัน้แบ่งเป็น ระบบขนส่งทางรางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT) ระบบขนส่งทางถนน    
(รถโดยสารประจ�าทาง) ระบบขนส่งทางน�า้ (เรอืโดยสาร) และอ่ืนๆ (รถตูโ้ดยสารและรถไฟ) โดยส่วนแบ่งทางการตลาด (ซึง่วดัจาก
จ�านวนเทีย่วของการเดนิทางต่อวันของแต่ละประเภทการเดินทาง) ในเดือนธันวาคม ปี 2554 จ�าแนกเป็นรถโดยสารประจ�าทาง 
89.0% ระบบรถไฟฟ้า 5.8% เรอืโดยสาร 2.5% และอ่ืนๆ 2.7% จากข้อมลูการศกึษาของสนข. คาดการณ์ว่า จากการการขยายตัว
ของระบบรถไฟฟ้าจะท�าให้อปุสงค์การเดินทางในระบบรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้ และจะส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้าค่อยๆ เพิม่
ขึน้มาทดแทนส่วนแบ่งการตลาดของรถโดยสารประจ�าทางในปีต่อๆ ไป

จากการทีบ่ทีเีอสซีได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายจากสถานวีงเวียนใหญ่ถงึสถานบีางหว้าในเดอืนธันวาคม 2556 ทีผ่่านมา ส่งผลให้
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า (ซึง่รวมถึงระบบรถไฟยกระดับ รถไฟฟ้าใต้ดิน และระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภมิู)  
ครอบคลุมพืน้ทีเ่พิม่มากข้ึนจาก 94.8 กิโลเมตร ในปี 2555 เป็น 100.1 กิโลเมตร ในปัจจบุนัการขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า     
ดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโตของอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ (วัดจากความยาวของระบบ
รถไฟฟ้าต่อจ�านวนประชากร) จาก 9.1 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ในปี 2555 เป็น 9.5 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ในปี 2556  
อย่างไรกต็าม โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯและปรมิณฑลยังไม่สมบูรณ์หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้าน (ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิในส่วน เปรยีบเทยีบพฒันาการระบบรถไฟฟ้าของกรงุเทพมหานครและประเทศใกล้เคียง)
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คาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของระบบรถไฟฟ้า

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

(ปี 2560-2580)

ที่มา: โครงการศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ข้อสนเทศ และแบบจ�าลองเพื่อบูรณาการ
      พัฒนาการขนส่ง และจราจรการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบโลจิสติกส์ 
      (TDML II)  

ความยาวระบบรถไฟฟ้าในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร

ในปัจจบุนัและคาดการณ์ 

(กโิลเมตร)

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
E = ประมาณการ

  2552      2553      2554     2560E   2565E    2570E   2575E    2580E                          

5.2 %        5.5%          5.8%        19.1%      31.4%      34.8%       42.4%       43.3%

 2553          2554          2555            2556           2562E        2572E            

74.2 79.5 94.8

464.0
410.0

100.1

 ระบบรถไฟฟ้า               รถโดยสาร              เรอืโดยสาร               อืน่ๆ           



การเร่งรดัโครงการขยายเครือข่ายระบบรถไฟฟ้า

แผนเร่งรัดพฒันาขยายโครงข่ายระบบไฟฟ้าได้ถกูผลักดนัให้เป็นวาระแห่งชาตทิีร่ฐับาลได้เลง็เหน็ความส�าคัญมาอย่างต่อเนือ่ง ดงัเหน็ได้จาก
นโยบายรฐับาลทีน่ายกรฐัมนตรไีด้แถลงต่อรฐัสภาในวนัที ่23 สงิหาคม 2554 ในหวัข้อการเร่งรดัพฒันาโครงการรถไฟฟ้า 10 สายในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ให้ก่อสร้างแล้วเสรจ็และพร้อมให้บรกิารได้ภายใน 4 ปี (ปี 2554 - 2558) โดยมแีผนการเปิดให้บริการโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าระยะทางทัง้สิน้ 410 กโิลเมตร ภายในปี 2562  และขยายไปถึง 464.0 กิโลเมตร ภายในปี 2572 ซึง่ในปัจจุบัน ส่วนต่อ
ขยายระยะทาง 88.8 กโิลเมตร ก�าลงัอยูร่ะหว่างข้ันตอนการก่อสร้าง ท้ังน้ี หากไม่มกีารยุบสภาในเดอืนธนัวาคม 2556 ทีผ่่านมา  
โครงการรถไฟฟ้าบางเส้นทางจาก 10 สายดงักล่าวจะอยู่ในขัน้ตอนประกวดราคาในระหว่างปี 2556 - 2557 ตามนโยบายเดมิของภาค
รฐัฯ จากเหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลให้โครงการรถไฟฟ้าได้รบัผลกระทบและก่อให้เกิดความล่าช้า อนัเนือ่งมาจากรัฐบาลชัว่คราวมีข้อ
จ�ากดัในการอนมุตัแิละเหน็ชอบในโครงการต่างๆ  อย่างไรก็ดี คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิซึง่รักษาการในรัฐบาลปัจจุบนั มีอ�านาจ
อนมุตัใินโครงการต่างๆ  โดยมกีารอนมุตังิบประมาณประจ�าปี 2556/57 เสรจ็ส้ินแล้ว ซึง่รวมไปถงึงบประมาณในการขยายโครงข่าย
ระบบรถไฟฟ้าด้วย

โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ภายใต้นโยบายภาครฐัฯ

โครงการ ช่วง
ระยะทาง

(กม.)

สแีดงเข้ม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต – มหาชัย 80.8

สแีดงอ่อน ศาลายา – หัวหมาก 54.0

Airport Rail Link ดอนเมอืง – สนามบินสุวรรณภูมิ 50.3

สเีขยีวเข้ม ล�าลกูกา – บางปู 66.5

สเีขยีวอ่อน ยศเส – บางหว้า 15.5

สนี�า้เงนิ บางซือ่ – หวัล�าโพง – ท่าพระ – พทุธมณฑลสาย 4 55.0

สม่ีวง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ 42.8

สส้ีม จรญัสนทิวงศ์ – มนีบุรี 32.5

สชีมพู แคราย – มนีบุรี 36.0

สเีหลอืง ลาดพร้าว – ส�าโรง 30.4

รวม 464.0

ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
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ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาด
การณ์ว่าจะมโีครงการระยะทางทัง้ส้ิน 221.4 กิโลเมตร ท่ีพร้อม
เข้าประกวดราคาในอนาคตอันใกล้นี้ได้ จากเส้นทางดงักล่าวที่ 
สนข.ได้คาดการณ์นั้น เชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสมีศักยภาพ
ระดับแนวหน้าที่จะสามารถเป็นผู ้ให้บริการเดินรถในส่วนต่อ
ขยายสายสเีขยีว (เส้นทางหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ระยะ
ทาง 18.4 กโิลเมตร และเส้นทางสมทุรปราการ - บางปู ระยะทาง 
7.0 กโิลเมตร) รวมถงึส่วนต่อขยายสายสีชมพ ู(แคราย – มนีบุรี 
ระยะทาง 36.0 กิโลเมตร) นอกจากน้ี กรงุเทพมหานคร (กทม.) 
มีนโยบายที่จะพัฒนาส่วนขยายระบบขนส่งมวลชนบางเส้นทาง 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายใน 5 ปี ข้างหน้า 
ส�าหรบัโครงการเร่งรดัของกทม. น้ัน ประกอบด้วย โครงการระบบ
ขนส่งมวลชนระบบรอง (Light Rail Transit : LRT) เส้นทางจาก
บางนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 18.3 กิโลเมตร 
และโครงการระบบรถไฟฟ้ามวลชนรางเดี่ยว (Monorail) สาย
สีเทา เส้นทางจากวัชรพล - สะพานพระราม 9 ระยะทาง 
26.0 กิโลเมตร ซึ่งส�าหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ารางเดี่ยวนั้น ทาง กทม. ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาท�าการ
ศึกษาโครงการเส้นทางสีเทาเฟสแรกและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะพร้อมเปิด
ประมูลได้ในปี 2558 และเช่ือมั่นว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสจะ
สามารถร่วมพัฒนาและเป็นผู้ให้บริการเดินรถในส่วนต่อขยาย
ทั้งสองสายดังกล่าว เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับระบบ
รถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบัน
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แหล่งที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม แหล่งที่มา: ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร

ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนในกรงุเทพมหานคร

การตดัสนิใจเลอืกรปูแบบการเดนิทางของผูโ้ดยสารในปัจจบุนัขึน้
อยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ราคา ความสะดวกสบายในการ    
เดนิทาง ความตรงต่อเวลา ระยะเวลาในการเดินทาง และความ
ปลอดภัยในการเดินทาง คาดว่าการครอบคลมุของโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าท่ีก�าลังขยายตัวเพิม่มากข้ึนในปัจจุบนั และระดับความ
หนาแน่นของการจราจรบนท้องถนนในกรุงเทพฯ จะเป็นปัจจัยขบั
เคลือ่นหลกัอกีปัจจยัหนึง่ในการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดของระบบ
รถไฟฟ้า  ซึง่กรงุเทพฯ ได้เผชญิกบัปัญหาจราจรตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมา

จากข้อมูลของสนข. ปี 2556 อัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ส่วนบุคคลในช่วงเวลาเร่งด่วนบนเส้นทางหลกัในกรุงเทพฯ นัน้อยู่
ท่ี 16.3 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงในช่วงเช้า และ 23.0 กโิลเมตรต่อ
ชั่วโมงในช่วงเย็น ในขณะที่ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ใน
กรงุเทพฯ เพิม่ขึน้เป็น 1,954 คนัในปี 2556 ปัจจัยหลกัทีท่�าให้
การจราจรบนท้องถนนหนาแน่นมาจากปริมาณรถยนต์จด
ทะเบียนท่ีเพิม่ขึน้ การเติบโตของจ�านวนประชากรและพ้ืนทีจ่�ากัด
ของถนน ซึง่คาดว่าสภาพความหนาแน่นของการจราจรบนท้อง
ถนนจะมแีนมโน้มทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ ดังนัน้ การพฒันา
โครงการรถไฟฟ้า 10 สายทีก่ล่าวมาข้างต้น จะเป็นหนึง่ในแผน
งานระยะยาวที่ทางภาครัฐฯ ก�าหนดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรท่ีแออัดได้

โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย 
ภายใต้นโยบายภาครฐัฯ

แผนที ่LRT และสายสเีทาภายใต้ กทม.
และเส้นทางรถไฟฟ้าบทีเีอสในปัจจบัุน



พฒันาการระบบรถไฟฟ้าในภมูภิาค ในปี 2556

ประชากร

(ล้านคน)

ความยาวระบบรถไฟฟ้า 

(กิโลเมตร)
อัตราการครอบคลุมพื้นที่*

กรงุเทพมหานคร 10.5 100.1 9.5

โตเกยีว 13.3 320.0 24.1

ฮ่องกง 7.2 254.4 35.3

สงิคโปร์** 5.3 177.7 33.5

แหล่งที่มา: กระทรวงมหาดไทย, สนข., Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Metro, Hong Kong’s Census and Statistics Department, Hong Kong MTR Corporation,
           Singapore Land Transport Authority, SMRT Corporation Limited
*   กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน
**  ข้อมูลปี 2555

เปรียบเทยีบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรงุเทพมหานครและประเทศใกล้เคยีง
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เปรียบเทยีบพัฒนาการระบบรถไฟฟ้าของกรงุเทพมหานครและประเทศใกล้เคยีง

ในปี 2556 กรงุเทพฯ และปรมิณฑล (นครปฐม  ปทุมธานี  นนทบุร ี สมทุรปราการ  และสมทุรสาคร) มีจ�านวนประชากรรวมกนั
กว่า 10.5 ล้านคน ในขณะทีป่ระชากรในกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น่มกีว่า 13.3 ล้านคน ประชากรในฮ่องกงมีกว่า 7.2 ล้านคน และ
ประชากรในประเทศสงิคโปร์มกีว่า 5.3 ล้านคน ท้ังน้ี เน่ืองจากการขยายเครอืข่ายระบบรถไฟฟ้า อัตราการครอบคลมุพืน้ทีข่องรถไฟฟ้า
ในกรงุเทพฯ เพิม่ขึน้จาก 9.1 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน ในปี 2555 เป็น 9.5 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน ในปี 2556 อย่างไร
กต็าม โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ท่ีเพิม่ขึน้จากปีก่อน ยังไม่สมบูรณ์เมือ่เทียบกับจ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และยงัคิดเป็น
อัตราการครอบคลุมพื้นที่ที่น้อยหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค โดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของรถไฟฟ้าในกรงุโตเกยีว 
อยูท่ี ่ 24.1 กโิลเมตรต่อประชากรล้านคน ฮ่องกงอยู่ท่ี 35.3 กิโลเมตรต่อประชากรล้านคน และสงิคโปร์อยูท่ี ่ 33.5 กโิลเมตรต่อ
ประชากรล้านคน   นอกจากนี ้ในปี 2554 ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงของจ�านวนเท่ียวโดยสารของระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ มีเพยีง 
6% ในขณะทีก่รงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ อยู่ท่ี 36% ฮ่องกงอยู่ท่ี 46% และสิงคโปร์อยู่ท่ี  40% จากข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบทีก่ล่าวมา
ข้างต้น นบัเป็นมลูปัจจยัหลกัทีแ่สดงให้เหน็ว่า กรงุเทพฯ ยังคงต้องการการพฒันาในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าในระดบัทีส่มบรูณ์มากยิง่
ขึน้เพือ่รองรบัอปุสงค์ทีนั่บวนัจะสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของความหนาแน่นของประชากร กอปรกบัสภาพการจราจรทีแ่ออดั
ในปัจจบุนั



รถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS เป็นระบบรถไฟยกระดับแห่งแรกในประเทศไทย
และก่อสร้างขึน้เหนอืถนนสายหลกัใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่บรหิาร
โดยบทีเีอสซแีละเปิดท�าการตัง้แต่วนัท่ี 5 ธันวาคม 2542 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 2557 บทีเีอสซมีจี�านวนรถโดยสารขนาด 4 ตู ้ท้ังหมด 
52 ขบวน ปัจจุบนัระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดให้บริการท้ังหมด 34 
สถาน ีโดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทาง ระยะทางรวม 36.3 กิโลเมตร 
คอื สายสขุมุวทิหรอืสายสเีขยีวเข้ม ประกอบด้วย 22 สถานี โดย
วิง่ผ่านใจกลางกรุงเทพฯ จากทศิเหนอื (หมอชติ) ถงึทศิตะวนัออก 
(แบริง่) และสายสลีมหรอืสายสเีขยีวอ่อน ให้บรกิารท้ังหมด 13 
สถานผ่ีานใจกลางเมอืงโดยเชือ่มระหว่างสนามกีฬาแห่งชาตแิละ
บางหว้า ทัง้สองเส้นทางเชือ่มกันท่ีสถานีเดียวคือ สถานีสยาม ใน
ปี 2556/57 ยอดผู้โดยสารรวมอยู่ท่ี 214.7 ล้านคน และมอัีตรา
การเตบิโตเฉลีย่ 10.5% ต่อปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดให้บรกิาร

รถไฟฟ้า MRT

รถไฟฟ้า MRT เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกในประเทศไทย เปิด
บรกิารอย่างเป็นทางการ ตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2547 โดยให้
บรกิารทัง้หมด 18 สถาน ี รวมระยะทาง 20.0 กิโลเมตร จาก
สถานหีวัล�าโพงถงึสถานบีางซือ่ (สายสีน�า้เงิน) นอกจากน้ี ปัจจบัุน
มกีารก่อสร้างในสายทีส่อง คอื สายสม่ีวง เส้นทางจากคลองบางไผ่
ถงึเตาปนู ระยะทางรวม 22.0 กโิลเมตร 16 สถานี และคาดว่าจะ
เปิดให้บรกิารได้ในปี 2559 รถไฟฟ้า MRT มสีถานีเช่ือมต่อกับ
รถไฟฟ้า BTS ที ่3 สถานคีอื สถานีศาลาแดง สถานีอโศก และ
สถานหีมอชติ ส�าหรบัปี 2556 ทีผ่่านมา รถไฟฟ้า MRT มยีอด  
ผูโ้ดยสารทัง้หมด 86.4 ล้านเทีย่วคน

บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) (BMCL) เป็นผู้ให้
บรกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิ (รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล) แต่
เพยีงผูเ้ดยีว ภายใต้สญัญาสมัปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยสญัญาสัมปทานยังให้สิทธิ BMCL 
ในการบริหารพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย์และสือ่โฆษณาภายในระยะเวลา 
25 ปี จนถงึปี 2572 รฟม. ลงทุนในระบบโครงสร้าง ในขณะท่ี 
BMCL รบัผดิชอบลงทนุงานเครือ่งกลและระบบไฟฟ้าท้ังหมดรวม
ถงึขบวนรถไฟฟ้า ภายใต้สัญญาสมัปทาน BMCL จะต้องแบ่งราย
ได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการบรหิารพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ให้
กบั รฟม. เป็นรายปี

ในเดอืน กนัยายน 2556 BMCL ได้รบัสัมปทานในการเป็นผู้ให้
บริการในการเดินรถสายสีม่วง เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี 
2586 ภายใต้สัญญานี้ BMCL จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ   
ตดิตัง้ระบบงานไฟฟ้าและเคร่ืองกล รวมไปถงึการจดัหารถไฟฟ้า ซึง่ 
รฟม. จะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายในส่วนงานดังกล่าว

ระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
(Suvarnabhumi Airport Rail Link)

ระบบขนส่งทางรถไฟเชือ่มท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (Airport Rail 
Link) เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับสถานีพญาไทซึ่งตั้ง
อยู่ใจกลางเมอืงเป็นระบบรถไฟฟ้ายกระดบั รวมระยะทางทัง้หมด 
28.5 กิโลเมตรเหนือรางรถไฟสายตะวนัออก ซึ่งมีสถานีใต้ดินที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link ด�าเนนิงานโดย
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดให้บริการต้ังแต่วนัที่ 
23 สิงหาคม 2553 โดยเปิดให้บริการทัง้หมด 3 เส้นทาง: 
รถไฟฟ้าสายด่วนท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (Express line) วิง่ตรง
จากสถานีมกักะสนัถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที รถไฟฟ้าด่วนพญาไท (Express line) วิง่ตรง
จากสถานีพญาไทถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ซึง่ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 18 นาที และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (City 
line) ท่ีเปิดบรกิารรบั - ส่งผูโ้ดยสารระหว่างสถานีพญาไทถึง
สถานีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านทัง้หมด 8 สถานี 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท ี Airport Rail Link เชือ่มต่อ
โดยตรงกับรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานพีญาไท ทัง้นี ้ ต้ังแต่วนัที ่ 14 
เมษายน 2557 เป็นต้นไป รถไฟฟ้าด่วนพญาไท (Express line) 
งดให้บรกิารช่ัวคราวจนกว่าจะมีประกาศต่อไป

โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมอืง

ระบบรถไฟฟ้าชานเมอืงเป็นหนึง่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง
อ่อนซึง่ด�าเนินงานโดยรฟท. เปิดให้บริการระหว่างสถานีบางซื่อถึง
ตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15.3 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 4 
สถานี โดยเปิดทดลองเดินรถด้วยรถดีเซลราง เริ่มทดลอง
เดินรถตัง้แต่วนัท่ี 8 กนัยายน – 30 พฤศจิกายน 2555 และเร่ิม
เปิดให้บรกิารเป็นการช่ัวคราว ณ วนัที ่5 ธนัวาคม 2555 

รถโดยสารด่วนพิเศษ (บอีาร์ท)ี

โครงการรถโดยสารด่วนพเิศษ (บอีาร์ท)ี เป็นโครงการแรกเริม่
ของทางกรงุเทพฯ ท่ีจะเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชนหลายประเภท
ในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้บริการระบบขนส่ง
มวลชนแบบบูรณาการทัง้ในเขตเมืองและพืน้ท่ีรอบนอก บอีาร์ที
จะมคีวามเรว็สงูกว่ารถโดยสารประจ�าทางท่ัวไป เพราะจะวิง่บน
ช่องทางพิเศษที่แยกออกจากถนนหลัก บีอาร์ทีมีทั้งหมด  12 
สถานี ระยะทางรวม 15.0 กโิลเมตร วิง่จากสถานช่ีองนนทรีไป
ตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ผ่านสะพานพระราม 3 ไป   
สู่ถนนราชพฤกษ์ โดยมีสถานีเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่
สถานีช่องนนทรี 
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ภาพรวมระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน



กทม. ได้ว่าจ้างบีทเีอสซใีห้บริหารบอีาร์ทผ่ีานสัญญาจ้างบรหิารและจดัซือ้รถโดยสาร รวมถึงสัญญาบริหารสถาน ีภายใต้สญัญาทัง้สอง 
กทม. จะเป็นผูร้บัรูร้ายได้จากค่าโดยสารทัง้หมด ส่วนบีทีเอสซจีะได้รบัค่าบรหิารตามท่ีได้ตกลงไว้กบัทางกรุงเทพมหานครเป็นรายปี 
โดยบทีเีอสซจีะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่าซ่อมบ�ารงุ และการลงทุนจดัหารถโดยสาร

การขยายตัวของระบบขนส่งมวลชนนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลัก การเติบโตของจ�านวนผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็น
รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า Airport Rail Link หรอืบีอาร์ที จะเป็นผลดีต่อระบบขนส่งมวลชนทัง้ระบบโดยรวม เนือ่งจาก
ระบบขนส่งมวลชนสายหน่ึงจะส่งต่อผู้โดยสารไปยงัอกีระบบหนึง่ อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้า BTS กจ็ะยงัคงเป็นจดุมุ่งหมายหลกัใน      
การเดนิทาง เนือ่งจากเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสน้ันตัง้อยู่บนใจกลางเมอืงและเป็นศนูย์กลางของส่วนต่อขยายต่างๆ

จ�านวนผู้โดยสารเฉลีย่รายวันของรถไฟฟ้า BTS สายหลกั* และรถไฟฟ้า MRT (เทีย่วต่อวัน)

แหล่งที่มา: บีทีเอสและบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

*ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม

สถิตผู้ิโดยสารระบบรถไฟฟ้าในกรงุเทพมหานคร (ล้านคน)

ประเภท
การเดินทาง

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

รถไฟฟ้าบทีเีอส* 
(สายหลกั)

79.3 96.5 105.1 118.5 131.9 138.6 132.9 135.9 144.5 145.2 176.0 197.2 214.7

อตัราการเตบิโต N.A. 21.8 8.9 12.7 11.3 5.1 -4.1 2.3 6.3 0.5 21.3 12.0 8.9

รถไฟฟ้า MRT 26.8 57.2 57.8 60.0 62.2 63.7 64.9 69.1 80.6 86.4

อตัราการเตบิโต N.A. 113.1 1.0 3.9 3.5 2.6 1.8 6.4 16.6 7.2

    แหล่งที่มา: บีทีเอสและบมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

    *ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม

 2552                   2551                   2552                    2553                  2554                   2555                    2556                   2557            

379,600 363,073 372,438 395,820 397,779

480,996
540,233

588,335

158,396 164,507 169,813 174,657 181,870 189,310
220,225 236,811
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3.0กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

3.3 โครงสร้างการจดัการกองทนุ
               

3.4 รายการแสดงทรพัย์สนิ
       ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้       
       

3.1 กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
       ระบบขนส่งมวลชนทางราง 
       บทีีเอสโกรท 

3.5 รายละเอยีดทรัพย์สนิ
       กิจการโครงสร้างพื้นฐาน        
       ทีก่องทนุลงทนุ 

3.6 รายละเอยีดเก่ียวกบั
       การลงทุนในทรัพย์สิน    
       กิจการโครงสร้างพื้นฐาน      

3.7 รายละเอยีดเก่ียวกบั
       การจ�าหน่ายทรัพย์สิน    
       กิจการโครงสร้างพื้นฐาน     

3.8 รายละเอยีดเก่ียวกบั
       การกู้ยืมเงินของกองทุน    
          

3.9 ตารางแสดงค่าใช้จ่าย
       ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม    
       

3.10 รายช่ือบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
       ที่มีการท�าธุรกรรม   
       กับกองทุนรวม

3.11 ข้อมลูการรบัผลประโยชน์
       ตอบแทนเนื่องจากการที่    
       กองทนุใช้บรกิารบคุคลอืน่      

3.2 ชือ่และทีอ่ยู่
       ของผู้บริหารทรัพย์สิน        
       กจิการโครงสร้างพืน้ฐาน



บรษัิทจดัการ 

บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด

ประเภทโครงการ   

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ     

ไม่ก�าหนดอายโุครงการ

วตัถปุระสงค์

เพือ่ระดมเงนิทนุจากนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย
น�าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลักซ่ึงมศีกัยภาพในการสร้างผลตอบแทน
เพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กองทุน
สามารถจ่ายผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สามารถบรรลุการสร้างผลตอบแทนการลงทุนต่อหน่วยลงทนุทีม่ี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ      
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราทีน่่าพอใจ รวมถึงการลงทุนใน
ทรพัย์สนิอืน่ๆ หลกัทรัพย์ และ/หรอืตราสารอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย
หลกัทรพัย์อนญุาตให้ลงทนุได้

จ�านวนเงนิลงทุนโครงการ (ทีจ่ดทะเบยีนไว้แล้ว)

62,510,400,000 บาท (หกหมืน่สองพันห้าร้อยสบิล้านสีแ่สนบาท)

จ�านวนหน่วยลงทุน 

5,788,000,000 หน่วย (ห้าพนัเจด็ร้อยแปดสิบแปดล้านหน่วย)

มลูค่าทีต่ราไว้ของหน่วยลงทนุ 

10.80 บาทต่อหน่วย

ประเภทของหน่วยลงทนุ 

ระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุ 

วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบัญชี คือ วนัที ่31 มีนาคมของทกุปี

ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2724-5047

นายทะเบียน 

บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
โทรศพัท์ 0-2229-2888

ผูจ้ดัการกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

นางสาวศริเิพญ็ หวงัด�ารงเวศ  
นางสาววรศิรา เตชะกุลวโิรจน์

ผูจ้ดัการกองทนุรวม 
(ส่วนสภาพคล่องของกองทุน)

นางวรวรรณ ธาราภูมิ
นายพรีพงศ์ จริะเสวจีนิดา 
นางสาวสุดารตัน์ ทิพยเทอดธนา 
นางสาวดุษฎ ีภู่พฒัน์
นางอตกิานต์ พานิชเกษม 
นางสาวปรยินุช คล่องค�านวณการ 
นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรตัน์ 
นางสาวอรณีุ ศลิปการประดิษฐ 
นางสาวศริารตัน์ อรณุจติต์ 

3.1
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (“BTSGIF”)



คณะกรรมการทีป่รึกษาการลงทนุ 

ดร. สมพงษ์ ปักษาสวรรค์
นายศรณัย์ บญุญะศริิ 
นางวรวรรณ ธาราภูมิ  
นายวศนิ วฒันวรกจิกลุ  
นายสทุธพิงศ์ พวัพนัธ์ประเสรฐิ  
นางสาวศริเิพญ็ หวงัด�ารงเวศ  

นโยบายการลงทุน

กองทนุน�าเงินทีไ่ด้จากการเสนอขายครัง้แรก ไปลงทุนในรายได้
สทุธทิีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรงุเทพสายหลกั (อนัได้แก่ ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพ
สายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ 
สายสขุมุวทิ ระยะทาง 17 กโิลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานี
อ่อนนชุ และสายสลีม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทาน    
นับจากวันที่ท�าการซื้อขายเสร็จส้ินจนถึงวันส้ินสุดอายุสัญญา
สัมปทานคือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทาน   
ดงักล่าวมอีายสุมัปทาน 30 ปี โดยกองทุนและบีทีเอสซไีด้มี     
การเข้าท�าสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธิ  

ทรพัย์สินทีก่องทุนลงทนุคร้ังแรก

ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุครัง้แรก ได้แก่ รายได้สุทธิ ซึง่คือ รายได้
ค่าโดยสารทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั นบัจากวนัท่ีท�าการซือ้ขายเสรจ็ส้ิน
จนถงึวนัสิน้สดุอายสุญัญาสมัปทาน หกัต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี
สรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษโีรงเรอืนและท่ีดิน ภาษีศลุกากร 
อากรแสตมป์ ภาษีอ่ืนใด ค่าใช้จ่ายสินทรพัย์ทุน และค่าธรรมเนียม 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�าเนินคดีที่บีทีเอสซีก่อขึ้นอย่าง
เหมาะสมเก่ียวกบัการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั (รวมถึงความเสียหายเก่ียวกับการ
ฟ้องคดีความท่ีเป็นผลมาจากการด�าเนนิงานและบ�ารงุรกัษาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก) ภายหลังวนัท่ีท�าการซือ้
ขายเสรจ็สิน้ แต่ไม่รวม (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงนิทุนหมนุเวยีน
หรอืสนิเชือ่อืน่ใดทีบ่ทีเีอสซต้ีองใช้ เช่น ภาระหน้ีของบีทีเอสซภีาย
ใต้หุน้กูบ้ทีเีอสซ ี เป็นต้น (ข) ภาษนิีตบุิคคลของบีทีเอสซ ี และ
ความรับผดิในทางภาษอีืน่ใดอนัเกดิจากความจงใจหรอืประมาท
เลนิเล่อของบทีเีอสซ ี (ค) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานและ
บ�ารงุรกัษาทรพัย์สนิทีไ่ม่ได้ซือ้ นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียว
กบัการด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาทรพัย์สิน อุปกรณ์ และสิง่อ�านวย
ความสะดวกทีเ่กีย่วข้องของบทีเีอสซซีึง่มกีารใช้และจ�าเป็นส�าหรบั
การด�าเนินงานและบ�ารุงรักษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรงุเทพสายหลักซ่ึงบทีเีอสซีได้ร่วมใช้ และ (ง) ค่าใช้จ่ายทีบี่ทเีอสซี
จะต้องรบัผดิชอบตามทีก่�าหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม (ตามนิยาม 

“ค่าใช้จ่าย O&M” ในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ รายได้สุทธิรวมถึง
เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ค�าตัดสิน ค�าพิพากษา   
คดีความท่ีตดัสินให้แก่บทีเีอสซ ี รวมทัง้การด�าเนนิการหรือสทิธิ
อืน่ใดซึง่   บีทีเอสซมีีสทิธไิด้รบัทีเ่กิดขึน้จากหรอืเกีย่วกบัรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวและสัญญาสัมปทานท่ีเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกั (แต่ไม่
รวมถงึสทิธเิรยีกร้องหรือสิทธิในการได้รับเงินท่ีเกีย่วกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีท�าการซือ้ขายเสรจ็สิน้ ไม่ว่าการเรียกร้องเงนิ
หรือการได้รับเงินดังกล่าวจะเกิดข้ึนก่อนหรือหลังวันที่ท�าการ     
ซือ้ขายเสรจ็ส้ิน) โดยกองทนุจะได้รบัประโยชน์จากการทีร่ายได้
ค่าโดยสารเพ่ิมขึน้ หรอืต้นทนุและค่าใช้จ่ายสินทรพัย์ทุนทีล่ดลง   
แต่ทัง้นี ้ บีทเีอสซยีงัคงเป็นผูด้�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรงุเทพสายหลักตามสญัญาสมัปทานต่อไป

นอกจากน้ี ในส่วนของค่าใช้จ่าย O&M ทีจ่ะหกัออกจากรายได้ที่
กองทุนจะได้รบัจากบทีเีอสซนีัน้ เป็นค่าใช้จ่าย O&M ทีเ่กีย่วกับ
การด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
เท่านัน้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิอืน่ของบีทีเอสซี 
โปรดศกึษาตวัอย่างของรายการค่าใช้จ่าย O&M ท่ีจะหักออกจาก
รายได้ทีก่องทนุจะได้รับในภาคผนวก 1 “ตัวอย่างรายการค่าใช้จ่าย 
O&M” ของหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ในส่วนของทรัพย์สนิทีใ่ช้ร่วมกนั
ระหว่างระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย และส่วนต่อขยายอืน่
ในอนาคตนัน้ กองทนุและบีทีเอสซตีกลงแบ่งแยกระหว่างค่าใช้จ่าย 
O&M ทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สายหลัก ซึง่จะถกูหกัออกจากรายได้ท่ีกองทุนจะได้รับจากบทีีเอสซี 
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายหรือส่วนต่อขยายอื่นในอนาคตซึง่   
บีทีเอสซต้ีองรบัผดิชอบเอง โดยการค�านวณตามการใช้งานจรงิ 
ระยะทางการวิง่ (car kilometers) ระยะทางของแต่ละระบบ (route 
length) หรือวธิกีารอืน่ใดท่ีกองทุนและบทีีเอสซจีะตกลงกนั

ท้ังน้ี รายได้สุทธิท่ีกองทนุจะลงทนุไม่รวมถงึรายได้ทีเ่กดิจากการ
ด�าเนินธุรกิจอ่ืนของบทีเีอสซ ี อนัได้แก่ รายได้จากการด�าเนนิงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยาย รายได้จากการ
เดินรถโดยสารด่วนพเิศษ (BRT) ทีมี่อยูภ่ายใต้สญัญากบั กทม. 
รายได้จากการโฆษณาและพื้นท่ีจ�าหน่ายสินค้าในสถานีระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพและบนตัวรถไฟฟ้า และรายได้จาก
ธุรกิจอ่ืนของบีทีเอสซี 

ทรพัย์สนิทีก่องทุนอาจลงทนุเพิม่เตมิ

กองทุนอาจลงทุนเพ่ิมเติมในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและ
ปรมิณฑลอ่ืน นอกเหนอืจากทรัพย์สนิทีก่องทนุลงทนุคร้ังแรก ซึง่
การลงทุนเพ่ิมเติมโดยกองทุนอาจท�าโดยการใช้สิทธิในการซื้อ 
(“Call Option”) หรือสทิธใินการปฏิเสธเป็นรายแรกท่ีจะซือ้ (Right 
of First Refusal “ROFR”) ตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาซือ้และโอน
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สิทธริายได้สุทธิและสญัญาสนับสนุนและค�า้ประกนัของผูส้นบัสนนุ 
ทัง้นี ้ ตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธิ บีทีเอสซตีกลงให้
สทิธกิองทนุในการซือ้ (Right to Purchase) รายได้ สิทธิ สิทธิ
ประโยชน์ กรรมสทิธิ ์ ผลประโยชน์ และ/หรือการลงทุนของบีที
เอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบทีเีอสซทีีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าที่
ก�าหนด และในกรณทีีบ่ทีเีอสซหีรอืบรษิทัย่อยของบีทีเอสซ ี(แล้ว
แต่กรณ)ี ได้รบัข้อเสนอจากบคุคลภายนอก ให้สิทธิกองทุนใน  
การปฏเิสธเป็นรายแรกทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) รายได้ 
สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธ์ิ ผลประโยชน์ และ/หรือ การลงทนุ
ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการ และ 
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพและปรมิณฑลทีแ่ล้วเสรจ็อืน่
ใดของบทีเีอสซหีรอืบริษทัย่อยของบทีเีอสซี (แล้วแต่กรณี) ตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดภายใต้สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
นอกจากนี ้ ตามสญัญาสนับสนุนและค�า้ประกันของผูส้นับสนนุ  
บทีเีอสจยีงัตกลงให้สทิธกิองทนุในการซือ้ (Right to Purchase) 
รายได้ สทิธ ิสทิธปิระโยชน์ กรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ และ/หรอื
การลงทนุทีเ่กีย่วกบัโครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด และ ในกรณท่ีี    
บทีเีอสจ ีหรอืบรษิทัในเครือของบทีเีอสจ ี(แล้วแต่กรณี) ได้รบัข้อ
เสนอจากบคุคลภายนอก ให้สทิธิกองทนุในการปฏเิสธเป็นรายแรก
ทีจ่ะซือ้ (Right of First Refusal) รายได้ สิทธิ สิทธิประโยชน์ 
กรรมสทิธิ ์ ผลประโยชน์ และ/หรอื การลงทุนใดๆ เก่ียวกับ
โครงการรถไฟฟ้าทีก่�าหนด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ
และปรมิณฑลทียั่งไม่ได้เริม่ด�าเนนิการ และโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรงุเทพและปริมณฑลทีแ่ล้วเสรจ็อ่ืนใดของ บีทีเอสจ ีหรอื
บรษิทัในเครอืของบทีเีอสจ ี(แล้วแต่กรณ)ี  ท้ังน้ี สิทธิของกองทุน
ในการซือ้ และสทิธใินการปฏเิสธเป็นรายแรกน้ันจะส้ินสุดลงเมือ่
พ้นก�าหนดระยะเวลาตามทีก่�าหนดไว้ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิหรือสัญญาสนับสนุนและค�้าประกันของผู้สนับสนุน 
(แล้วแต่กรณ)ี

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
มากกว่าปีละ 1 ครัง้ในกรณีทีก่องทนุมกี�าไรสะสมเพียงพอ

(1) การจ่ายเงนิปันผลใดๆ จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เมือ่รวม
แล้วในแต่ละรอบปีบัญชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้ว ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มี   
การจ่ายเงนิปันผล หรอืวนัสิน้รอบระยะเวลาบัญชีท่ีมกีารจ่าย
เงนิปันผลนัน้ แล้วแต่กรณ ีทัง้นีภ้ายใต้กฎหมายหลักทรพัย์

“ก�าไรสทุธิทีป่รับปรุงแล้ว” หมายถึงก�าไรสุทธขิองกองทุน 
ทีท่�าการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปน้ี

(ก) การหกัก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealised gain) จากการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมท้ัง

การปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส�านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ก�าหนด เพือ่ให้สอดคล้องกับ
สถานะเงินสดของกองทนุ

(ข) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองท่ีกนัไว้เพือ่ซ่อมแซม บ�ารุง
รกัษาหรอืปรบัปรงุกจิการโครงสร้างพืน้ฐานของกองทนุ
ตามแผนท่ีก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในหนงัสอืชีช้วน หรือที่
บรษิทัจดัการได้แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค) การหกัด้วยรายการเงนิส�ารองทีก่นัไว้เพ่ือการจ่ายช�าระ
หน้ีเงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบาย
การกู้ยืมเงินท่ีก�าหนดไว้ใน หวัข้อ 7.1 “นโยบายการกูย้มื
เงิน” ของหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้    
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

 ในกรณีท่ีกองทุนมค่ีาใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าใช้จ่าย
ทยอยตดัจ่ายหรอืผลขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้ (Unrealised 
loss) เป็นต้น บรษัิทจดัการจะกนัส�ารองตามรายการ
ตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้นได้ในจ�านวนไม่เกนิกว่า
ผลลพัธ์ของจ�านวนเงนิทีมี่ภาระตามข้อ (ข) และ (ค) 
ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี หกัด้วยค่าใช้จ่าย
ท่ีไม่ใช่เงนิสด

(2) ในกรณีทีก่องทนุมกี�าไรสะสม บริษทัจัดการอาจจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมได้

(3) ในกรณีทีก่องทนุยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ บริษทัจัดการจะไม่
จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไรสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วตาม (1) และ/หรอื จากก�าไรสะสมตาม (2) ข้างต้น

ในกรณทีีม่กีารแก้ไขหรอืก�าหนดเพิม่เติมซึง่กฎหมายหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทนุในอนาคต บริษทัจัดการจะ
ปฏบัิตใิห้เป็นไปตามน้ัน

เงือ่นไขเพ่ิมเตมิ:

ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล ถ้าเงนิปันผลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมมูีลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้  
ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป
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ผูบ้ริหารทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บรษัิท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บทีีเอสซี”)

อาคารบทีเีอส เลขที ่1000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0-2617-7300 

ค่าตอบแทนพเิศษ 

ค่าตอบแทนที่กองทุนตกลงจ่ายให้แก่บีทีเอสซีตามสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพื่อเป็นการจูงใจในการด�าเนินงาน
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งจะจ่ายเป็น   
รายปีในอัตราดังต่อไปน้ี

(ก) ในกรณีท่ีรายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 
100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสาร
สุทธิประจ�าปีส�าหรับปีนัน้ บีทเีอสซจีะได้รับค่าตอบแทนพเิศษ
ในอัตราร้อยละ 10 ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิใน    
ส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 

(ข) ในกรณีท่ีรายได้ค่าโดยสารสุทธิส�าหรับปีใดสูงกว่าร้อยละ 
125 ขึน้ไปของเป้าหมายรายได้ค่าโดยสารสทุธปิระจ�าปีส�าหรับ
ปีนัน้ บีทีเอสซีจะได้รับค่าตอบแทนพเิศษในอตัราร้อยละ 15 
ของจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสุทธิในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 
125

253.2
ชื่อและที่อยู่
ของผู้บริหารทรัพย์สิน        
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน



3.3
โครงสร้างการจัดการกองทุน

แผนภาพข้างต้นแสดงโครงสร้างของกองทนุและความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ บทีีเอสซ ีผูส้นบัสนนุ (บทีีเอสจี ในฐานะ
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบทีเีอสซแีละผู้ถือหน่วยลงทุนจ�านวนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก) 
และผูถื้อหน่วยลงทนุรายอ่ืน หลังจากการจดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุและเข้าท�าสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธแิละสญัญาอ่ืนท่ีเกีย่วข้องเสร็จสิน้



ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557

รายการทรพัย์สนิ

มลูค่าตามบญัช ี/ มลูค่าตามราคาตลาด

บาท
ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ

1. เงนิฝากธนาคาร 77,557,850 0.12

2. เงนิลงทนุในตัว๋สญัญาใช้เงนิและตราสารหน้ี

พนัธบตัร 1,245,437,613 1.91

รวม 1,322,995,463 2.03

3. เงนิลงทนุในกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 63,100,000,000 96.92

รวม 63,100,000,000 96.92

4. สนิทรพัย์อืน่

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 61,553 0.00

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 757,287,953 1.16

สนิทรพัย์อืน่ 4,057,497 0.01

รวม 761,407,003 1.17

รวมมูลค่าทรพัย์สนิ 65,184,402,466 100.12

5. หนีส้นิ

เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 47,127,254 0.07

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,825,862 0.04

ภาษธีรุกจิเฉพาะค้างจ่าย 4,622,963 0.01

หนีส้นิอืน่ 320,693 0.00

รวมมูลค่าหนีส้นิ 79,896,772 0.12

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธขิองกองทนุ 65,104,505,694 100.00

จ�านวนหน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย

มลูค่าหน่วยลงทนุ 11.2481 บาท

273.4
รายการแสดงทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

รายละเอียดทรพัย์สนิ รายได้สุทธท่ีิจะเกิดข้ึนจากการด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึง่
ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวทิ ระยะทาง 17 กโิลเมตร จาก
สถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร จากสถานสีนามกฬีา
แห่งชาตถึิงสถานีสะพานตากสิน ตามสญัญาสัมปทาน (สัญญาสิน้สดุวนัที ่4 ธนัวาคม 2572)

ประเภททรัพย์สนิ สทิธใินการรบัประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกจิการโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งทางราง

ผูด้�าเนนิการ บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร

อายกุารจดัหาผลประโยชน์ ตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572

ต้นทนุเงนิลงทนุ 61,399,000,000 บาท

ราคาประเมนิล่าสดุ 63,100,000,000 บาท (ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2557)
โดยบรษิทั อเมรกัิน แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยวธิพีจิารณาจากรายได้ (Income 
Approach) 

รายได้ต่อปี รายได้ค่าโดยสารสุทธิต้ังแต่วนัท่ีกองทุนลงทุน (17 เมษายน 2556) 
ถงึวนัท่ี 31 มนีาคม 2557 เท่ากับ 3,773.817 ล้านบาท  

ภาระผกูพนั ไม่มี

3.5
รายละเอียดทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน        
ที่กองทุนลงทุน



ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2557

ทรพัย์สนิทีล่งทนุ  รายได้สุทธิท่ีจะเกิดขึน้จากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซึง่
ครอบคลมุระยะทาง 23.5 กโิลเมตร ประกอบด้วย สายสขุมุวทิ ระยะทาง 17 กโิลเมตร จาก
สถานหีมอชิตถงึสถานอ่ีอนนชุ และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร จากสถานสีนามกฬีา
แห่งชาตถึิงสถานสีะพานตากสนิ ตามสญัญาสัมปทาน (สัญญาสิน้สุดวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2572)

ผูข้าย บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

อายกุารจดัหาผลประโยชน์ ตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2572

วนัทีล่งทนุ 17 เมษายน 2556

ต้นทนุเงนิลงทนุ 61,399,000,000 บาท

ราคาประเมนิ • 61,000,000,000 บาท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดย บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซลั 
(ประเทศไทย) จ�ากัด โดยวธีิพจิารณาจากรายได้ (Income Approach)

• 59,400,000,000 บาท ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 โดย บริษทั เอฟเอ็นเอเชยี แอดไวซอร่ี 
จ�ากัด โดยวธีิพจิารณาจากรายได้ (Income Approach) 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกบัการลงทนุ ไม่มี 

เหตผุลทีล่งทนุ จดัหาประโยชน์จากทรพัย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่มุ่งก่อให้เกดิรายได้และ
ผลตอบแทนแก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

293.6
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สิน    
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน



ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทนุ) ถึงวันที ่31 มนีาคม 2557

- ไม่ม ี-

3.7
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การจ�าหน่ายทรัพย์สิน    
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน



ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2557

- ไม่ม ี -

313.8
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงินของกองทุน



ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทนุ) ถึงวันที ่31 มนีาคม 2557

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม 

Fund’s Direct Expenses

จ�านวนเงิน

หน่วย : พนับาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 49,289.69 0.08

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 13,143.92 0.02

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 5,599.18 0.01

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ตดัจ�าหน่าย

353,807.33 0.55

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 6,294.68 0.01

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 27,434.80 0.04

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด 455,569.59 0.71

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษมีลูค่าเพิม่ไว้แล้ว
      สนิทรพัย์สทุธเิฉลีย่ 64,231,056,785 บาท

3.9
ตารางแสดงค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

ล�าดบัที่ รายช่ือ

1 บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

2 ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

3 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องกบักองทนุรวมได้ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืทีเ่วบ็ไซท์ www.bblam.co.th และ

ทีเ่วบ็ไซท์ของส�านกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th

333.10
รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ที่มีการท�าธุรกรรม   
กับกองทุนรวม



สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

บรษิทัทีใ่ห้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมรกิาเนชัน่แนลแอสโซซเิอช่ัน เอกสาร Research
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารบเีอน็พ ีพารบีาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารซติีแ้บงค์ เอน็เอ เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารทสิโก้ จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

3.11
ข้อมูลการรับผลประโยชน์
ตอบแทนเน่ืองจากการที่    
กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
(Soft Commission)



สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

บรษิทัทีใ่ห้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบั เหตผุลในการรบัผลประโยชน์

ธนาคารยโูอบ ีจ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)

เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารทหารไทย จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้ เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเชยีพลสั จ�ากัด 
(มหาชน)

Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

Indicative Yield
เพือ่ประโยชน์ใน

การลงทนุของกองทนุ

35



4.2   ประวัติการจ่ายเงินปันผล

    

4.3  รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

4.1  ค�าอธิบายและวิเคราะห์

     ผลการด�าเนินงาน

4.0รายงานทางการเงิน

จากบริษัทจัดการกองทุน
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ผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ

รายได้รวม

รายได้รวมส�าหรบัปี 2556/2557 เท่ากบั 3,808.58 ล้านบาท โดยมรีายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิากการ
ด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน เท่ากับ 3,773.82 ล้านบาท ในปี 2556/2557 รายได้ค่า
โดยสารเท่ากบั 5,469.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวมเท่ากับ 1,695.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานประกอบ
ด้วย ต้นทนุค่าโดยสาร 1,229.51 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 307.27 ล้านบาท และราย
จ่ายฝ่ายทนุ 75.28 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรบัปี 2556/2557 เท่ากบั 455.57 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจ�าหน่าย 
353.81 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุน 74.33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน่ 27.43 ล้านบาท

รายได้จากการลงทนุสทุธิ

รายได้จากการลงทุนสทุธใินปี 2556/2557 เท่ากบั 3,353.01 ล้านบาท

ก�าไรทียั่งไม่เกดิขึน้จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุ 

ในปี 2556/2557 กองทนุมกีารปรบัมลูค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิม่ขึน้ให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม จ�านวน 
1,701.00 ล้านบาท (จากเดมิ 61,399.00 ล้านบาท เป็น 63,100.00 ล้านบาท) จงึรบัรูก้�าไรสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัมูลค่าเงนิ
ลงทนุ จ�านวน 1,701.00 ล้านบาท  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

สนิทรพัย์รวมของกองทุน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 มจี�านวน 65,184.40 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอน
สทิธริายได้สทุธ ิ63,100.00 ล้านบาท เงนิลงทุนในหลักทรพัย์และเงินฝากธนาคาร 1,322.99 ล้านบาท และสนิทรัพย์อ่ืน 761.41 ล้าน
บาท (สนิทรพัย์อืน่บางส่วน คอืค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนสุทธิ 757.29 ล้านบาท) หนีส้นิรวมมีจ�านวน 79.89 
ล้านบาท สนิทรพัย์สทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 เท่ากบั 65,104.51 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 11.2481 บาทต่อหน่วย

4.1
ค�าอธิบายและวิเคราะห์
ผลการด�าเนินงาน
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ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิรถไฟฟ้า ประจ�าปี 2556/2557

จ�านวนผูโ้ดยสารรวมส�าหรับปี 2556/2557 (1 เมษายน 2556 – 31 มนีาคม 2557) เท่ากบั 214.7 ล้านเทีย่วคน เพ่ิมขึน้ 8.9% เม่ือเทยีบกบั     
ปีก่อน อตัราค่าโดยสารเฉลีย่เท่ากบั 26.4 บาท  ต่อเทีย่วการเดนิทาง เพิม่ขึน้ 6.5% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ปัจจยัหลกัทีท่�าให้จ�านวนผูโ้ดยสารสูงขึน้มา
จากการเตบิโตตามธรรมชาตขิองธรุกจิ และการเปิดให้บรกิารในส่วนต่อขยายสายสลีม 4 สถาน ี จากสถานวีงเวยีนใหญ่ (S8) ไปยังสถานบีางหว้า 
(S12) ซึง่ช่วยส่งผลให้มจี�านวนผูโ้ดยสารเข้ามาใช้บริการในส่วนของรถไฟฟ้าสายหลกัมากขึน้ ประกอบกบัจ�านวนรถไฟฟ้าทีม่ากขึน้เพ่ือรองรบัจ�านวน
ผู้โดยสารทีเ่พิม่ขึน้ (รถไฟฟ้าทีใ่ห้บริการในสายสขุมุวทิเพิม่จาก 3 ตูต่้อขบวนเป็น 4 ตูต่้อขบวนทัง้หมดตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2556 และในส่วนของ
รถไฟฟ้าขบวนใหม่ 5 ขบวน (ขบวนละ 4 ตู)้ ทีไ่ด้น�ามาให้บรกิารครบแล้วตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557) ส่วนอัตราค่าโดยสารที่เพ่ิมขึ้นสืบเนือ่งจาก
การปรบัขึน้อตัราค่าโดยสารครัง้ล่าสดุเมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2556

4Q 55/56        1Q 56/57         2Q 56/57         3Q 56/57          4Q56/57                       4Q 55/56        1Q 56/57       2Q 56/57        3Q 56/57        4Q56/57

+1.6%

-1.6%

+6.5%

+0.6%

+6.0%

-1.2%

 51.1                  50.3                   53.5                   53.9                  57.1                                 24.7                25.3                 26.5                 26.8                 27.1  

+2.4%

+4.7%

+1.1% +0.9%

 จ�านวนเที่ยวการเดินทาง (ล้านเที่ยว)       อัตราการเติบโตของเที่ยวการเดินทาง (%)                           ค่าโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว)             อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%)                                                                                                     

จ�านวนเทีย่วการเดนิทางรายไตรมาสของ BTS                            ค่าโดยสารเฉล่ียรายไตรมาสของ BTS



ส�าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนจัดตัง้กองทนุ) ถึงวันที ่31 มนีาคม 2557

ครัง้ที่ ผลการด�าเนนิงานงวด
อตัราเงนิปันผล

(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบยีน วนัจ่ายเงินปันผล

1 17 เม.ย. 56 - 30 ม.ิย. 56 0.117 3 ก.ย. 56 17 ก.ย. 56

2 1 ก.ค. 56 – 30 ก.ย. 56 0.158 29 พ.ย. 56 13 ธ.ค. 56

3 1 ต.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 0.150 28 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57

4 1 ม.ค. 57 – 31 ม.ีค. 57 0.154 9 ม.ิย. 57 20 มิ.ย. 57

รวม 0.579

 หมายเหต ุ:  กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุตัดจ�าหน่าย จ�านวนทัง้ส้ิน 353.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นจ�านวน 0.061 บาทต่อหน่วย 
              ซึง่บริษทัจัดการจะน�าไปจ่ายคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในรปูการลดทนุต่อไป

4.2
ประวัติการจ่ายเงินปันผล



ณ วนัที ่3 เมษายน 2557

ล�าดบั รายช่ือ
จ�านวน

หน่วยลงทนุทีถ่อื

ร้อยละของ

จ�านวนหน่วยลงทนุ

ทีอ่อกจ�าหน่าย

1 บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) 1,929,000,000 33.33

2 Littledown Nominees Limited 367,453,100 6.35

3 HSBC (Singapore) Nominees Pte Limited 238,650,218 4.12

4 บรษิทั กรงุเทพประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) 171,528,700 2.96

5 Chase Nominees Limited 170,423,200 2.94

6 บรษิทั กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ากัด (มหาชน) 150,111,200 2.59

7
The Hongkong and Shianghai Banking Corporation Limited, 

Fund Services Department
141,434,400 2.44

8 State Street Bank Europe Limited 136,499,740 2.36

9 State Street Bank and Trust Company 106,381,761 1.84

10 ส�านกังานประกนัสงัคม 91,568,700 1.58

414.3
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก



5.2  รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

5.1  รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงิน

5.0รายงานจากผู้สอบบัญชี 

และผู้ดูแลผลประโยชน์



รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต
เสนอต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท 
ซึง่ประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2557 งบก�าไรขาดทนุ งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิงบกระแสเงินสดและข้อมลูทางการเงินท่ีส�าคัญส�าหรบังวดต้ังแต่วนัที่                  
17 เมษายน 2556 (วนัจดทะเบยีนตัง้กองทุน) ถึงวนัท่ี 31 มนีาคม 2557 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่
ส�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ ๆ

ความรบัผดิชอบของผูบ้ริหารกองทนุต่องบการเงนิ

ผูบ้รหิารกองทนุเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บรหิารกองทุนพิจารณาว่าจ�าเป็น
เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบัิตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิปราศจากการ
แสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญหรอืไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงนิและการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผู้สอบบัญชี ซึง่รวมถงึการประเมิน
ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือ
ข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพจิารณาการควบคุมภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดท�าและ
การน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามท่ีควรของกองทุน เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทนุ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารกองทุนใช้และความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจดัท�าขึน้โดยผู้บรหิารกองทุน รวมท้ังการประเมนิการน�าเสนอ                     
งบการเงนิโดยรวม 

435.1
รายงานผู้สอบบัญชี 
และงบการเงิน



ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ความเหน็

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2557 ผลการด�าเนินงาน กระแสเงนิสด

และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบังวดต้ังแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 (วนัจดทะเบียนตัง้กองทุน) ถงึวนัที่          

31 มนีาคม 2557 ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทโดยถกูต้องตามทีค่วร

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3844
บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั
(เดมิชือ่บรษิทั ส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากัด)
กรงุเทพฯ: 23 พฤษภาคม 2557
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท        

งบดลุ          

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิตามมลูค่ายุตธิรรม  

(ราคาทนุ: 61,399 ล้านบาท) 7 63,100,000,000

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ตามมลูค่ายุตธิรรม(ราคาทุน: 1,242 ล้านบาท) 1,245,437,613

เงนิฝากธนาคาร 9 77,557,850

ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้ 61,553

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 10 757,287,953

สนิทรพัย์อืน่ 4,057,497

รวมสนิทรพัย์ 65,184,402,466

หนีส้นิ

เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สุทธิ 11 47,127,254

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,825,862

ภาษธีรุกจิเฉพาะค้างจ่าย 4,622,963

หนีส้นิอืน่ 320,693

รวมหนีส้นิ 79,896,772

สนิทรพัย์สทุธิ 65,104,505,694

สนิทรพัย์สทุธิ

ทนุจดทะเบยีน

   หน่วยลงทนุ 5,788,000,000 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 10.80 บาท 12 62,510,400,000

ทนุทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12 62,510,400,000

ก�าไรสะสม 13 2,594,105,694

สนิทรพัย์สทุธิ 65,104,505,694

-

สนิทรพัย์สทุธต่ิอหน่วย 11.2481

จ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วนัส้ินงวด (หน่วย) 5,788,000,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            

        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท        

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทนุ       

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557       

การแสดงรายละเอยีดเงนิลงทนุใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงนิลงทนุ

ประเภทเงนิลงทุน
ราคาทุน
(บาท)

มูลค่ายติุธรรม
(บาท)

ร้อยละของ    
มลูค่าเงนิลงทนุ 
(ร้อยละ)

เงนิลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพืน้ฐาน (หมายเหตขุ้อ 7)  

เงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สุทธิเพือ่รับโอนรายได้สุทธิท่ีมา
จากการด�าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัตาม
สญัญาสมัปทานลงวนัที ่9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแก้ไขเพิม่
เตมิระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) โดยรายได้สทุธิดังกล่าวครอบคลมุรายได้ ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 
2556 จนถงึวนัหมดอายุสัญญาสมัปทาน (4 ธันวาคม 2572) 61,399,000,000 63,100,000,000 98.06

รวมเงนิลงทนุในธรุกจิโครงสร้างพืน้ฐาน 61,399,000,000 63,100,000,000 98.06

ประเภทเงนิลงทนุ วนัครบก�าหนด
อตัราผลตอบแทน

(ร้อยละต่อปี)

มลูค่าท่ีตราไว้

(บาท)
มูลค่ายติุธรรม

(บาท)

ร้อยละของ    
มลูค่าเงนิลงทนุ 
(ร้อยละ)

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

พนัธบตัร

พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย

CB14508A 8 พฤษภาคม 2557 2.1900 45,000,000 44,898,295 0.07

พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย

CB14515A 15 พฤษภาคม 2557 2.1800 20,000,000 19,946,380 0.03

พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย

CB14529B 29 พฤษภาคม 2557 2.2050 190,000,000 189,335,097 0.29

พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย

CB14605A 5 มถุินายน 2557 2.0200 - 

2.2200

825,000,000 821,902,493 1.29

พนัธบตัรธนาคาร

แห่งประเทศไทย

CB14605B 5 มถุินายน 2557 2.1375 170,000,000 169,355,348 0.26

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 1,250,000,000 1,245,437,613 1.94

รวมเงนิลงทนุ 62,649,000,000 64,345,437,613 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            

        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท        

งบก�าไรขาดทนุ        

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนตัง้กองทนุ) ถงึวันที ่31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ หน่วย: บาท

รายได้จากการลงทนุ

รายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 8, 11 3,773,816,796

ดอกเบีย้รบั 34,763,213

รวมรายได้ 3,808,580,009

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 11, 15 49,289,690

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์ 15 13,143,917

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 15 5,599,179

ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 6,294,675

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ�าหน่าย 10 353,807,333

ค่าใช้จ่ายอืน่ 27,434,798

รวมค่าใช้จ่าย 455,569,592

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 3,353,010,417

รายการก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ

รายการก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงินลงทุน 1,700,995,277

รวมรายการก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทนุ 1,700,995,277

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงาน 5,054,005,694

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            

        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดักา
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท        

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ ิ        

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนตัง้กองทนุ) ถงึวันที ่31 มีนาคม 2557

หมายเหตุ หน่วย: บาท

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงานในระหว่างงวด

รายได้จากการลงทุนสทุธิ 3,353,010,417

รายการก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน 1,700,995,277

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงาน 5,054,005,694

การลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 12 62,510,400,000

การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุในระหว่างงวด 6, 14 (2,459,900,000)

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์สทุธใินระหว่างงวด 65,104,505,694

สนิทรพัย์สทุธต้ินงวด -

สนิทรพัย์สทุธปิลายงวด 65,104,505,694

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            

        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท  

งบกระแสเงนิสด     

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนตัง้กองทนุ) ถงึวันที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงาน 5,054,005,694

ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สุทธิจากการด�าเนินงานให้เป็น

   เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมด�าเนินงาน 

   การซือ้เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (61,399,000,000)

   การซือ้เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ (4,930,862,865)

   การขายเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 3,708,000,000

   การซือ้และขายเงนิลงทนุในหลักทรพัย์สุทธิ (1,222,862,865)

   ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้เพิม่ขึน้ (61,553)

   สนิทรพัย์อืน่เพิม่ขึน้ (4,057,497)

  เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิม่ขึน้ 47,127,254

   เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิม่ขึน้ 27,825,862

   ภาษธีรุกจิเฉพาะค้างจ่ายเพิม่ขึน้ 4,622,963

   หนีส้นิอืน่เพิม่ขึน้ 320,693

   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตดัจ�าหน่าย 353,807,333

   ส่วนลดมลูค่าเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ตดัจ�าหน่าย (22,579,471)

   รายการก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงินลงทุน (1,700,995,277)

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมด�าเนินงาน (58,861,846,864)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

  เงนิสดรบัจากการลงทนุจากผู้ถือหน่วยลงทุน 62,510,400,000

  เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน (1,111,095,286)

  การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน (2,459,900,000)

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงิน 58,939,404,714

เงนิฝากธนาคารเพิม่ขึน้สทุธิ 77,557,850

เงนิฝากธนาคารต้นงวด -

เงนิฝากธนาคารปลายงวด 77,557,850

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            
        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท      

ข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญั             

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนตัง้กองทนุ) ถงึวันที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: บาท

ข้อมลูผลการด�าเนนิงาน (ต่อหน่วย)

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธต้ินงวด -

บวก: ทนุทีไ่ด้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 10.8000

รายได้จากกจิกรรมลงทนุ

   รายได้จากการลงทนุสทุธิ 0.5793

   รายการก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงินลงทุน 0.2938

รายได้จากกจิกรรมลงทนุทัง้สิน้ 0.8731

หกั: การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (0.4250)

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธปิลายงวด 11.2481

อตัราส่วนการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนินงานต่อ

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 7.87

อตัราส่วนทางการเงนิและข้อมลูประกอบเพ่ิมเตมิทีส่�าคัญ

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธปิลายงวด (บาท) 65,104,505,694

อตัราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสนิทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 0.71

อตัราส่วนของรายได้จากการลงทนุรวมต่อมลูค่าสนิทรัพย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 5.93

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ของการซือ้ขายเงินลงทุนระหว่างงวด

ต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ)* 94.00

มลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างงวด (บาท) 64,231,056,785

* การซือ้ขายเงนิลงทุนไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคารและเงินลงทนุในต๋ัวสัญญาใช้เงิน และการซือ้ขายเงินลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทนุอย่างแท้จรงิ 
  ซึง่ไม่รวมถงึการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน หรือการขายโดยมสัีญญาซือ้คนื                             
     
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

                                            

        (นายวนิยั หริณัย์ภญิโญภาศ)
            รองกรรมการผูจ้ดัการ
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กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 (วันจดทะเบียนตัง้กองทนุ) ถงึวันที ่31 มีนาคม 2557 

1.   ลกัษณะของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภท
ไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ โครงการได้จดัตัง้และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมเมือ่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการก�าหนดอายุ
ของโครงการ กองทนุฯ ระดมเงนิลงทนุจากประชาชนและผู้ลงทนุทัว่ไป โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการน�าเงนิท่ีได้จากการระดมเงนิ
ลงทนุไปลงทนุในธุรกจิโครงสร้างพืน้ฐาน กองทุนฯ ได้ลงทุนเริม่แรกในสัญญาซือ้และโอนสทิธิรายได้สทุธจิากการด�าเนนิงาน
ของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัของบรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) (“บทีเีอสซ”ี) ซึง่ครอบคลมุระยะทาง 23.5 
กโิลเมตร ได้แก่ สายสขุมุวทิ ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนชุ และสายสลีม ระยะทาง 6.5 กโิลเมตร
จากสถานีสนามกฬีาแห่งชาตถึิงสถานสีะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทัง้นี ้กองทนุฯ อาจ
ด�าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขตทีส่ามารถกระท�าได้
ตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และกฎข้อบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจรวม
ถงึการลงทนุในหลกัทรพัย์อืน่ และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมายหลักทรพัย์ และ/หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2556 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รบัหน่วยลงทุนของกองทนุฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและให้
เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ตัง้แต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556

กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร                    
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 บรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่ ซึง่ถือหน่วยลงทนุ    
ร้อยละ 33.33 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีอ่อกและจ�าหน่ายแล้ว

2.   เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายการทางการเงินท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติวชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 และจัดท�าขึน้
ตามหลกัเกณฑ์และรปูแบบทีก่�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรือ่งการบญัชสี�าหรับกจิการทีด่�าเนนิธุรกจิเฉพาะด้าน
การลงทนุ

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงนิฉบับทีก่องทนุฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิ
ฉบบัภาษาไทยนี้

3.   มาตรฐานการบญัชใีหม่

มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมผีลบังคับในอนาคตมีรายละเอยีดดังนี้

ก. มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มีผลบังคบัในงวดบัญชีปัจจุบัน
 

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่12    ภาษเีงินได้

ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2552)  การบัญชีส�าหรบัเงินอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัความ
     ช่วยเหลือจากรฐับาล
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ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่8    ส่วนงานด�าเนินงาน

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่10    ความช่วยเหลือจากรฐับาล - กรณีท่ีไม่มคีวามเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกบั
     กิจกรรมด�าเนินงาน

ฉบบัที ่21    ภาษเีงินได้ - การได้รบัประโยชน์จากสินทรพัย์ท่ีไม่ได้คดิ
     ค่าเส่ือมราคาท่ีตรีาคาใหม่

ฉบบัที ่25    ภาษเีงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรือของผูถ้อืหุน้

แนวปฏบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสินทรพัย์ทางการเงิน

บรษิทัจดัการฯ ได้ประเมินแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชแีละ
แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่มผีลกระทบต่องบการเงินน้ี เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบัญชแีละการตคีวามต่าง ๆ  ดังกล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของกองทนุฯ และงบการเงนิของ
กองทนุฯ ได้จดัท�าขึน้ตามหลกัเกณฑ์และรปูแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง การบญัชสี�าหรับกจิการที่
ด�าเนนิธรุกจิเฉพาะด้านการลงทุน

ข. มาตรฐานการบญัชทีีจ่ะมีผลบงัคบัในอนาคต
 
              วนัทีมี่ผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555)  การน�าเสนองบการเงิน      1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด      1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555)  ภาษเีงินได้       1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555)  สัญญาเช่า       1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555)  รายได้        1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555)  ผลประโยชน์ของพนักงาน     1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ    1 มกราคม 2557
      อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555)  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555)  เงินลงทุนในบรษิทัร่วม      1 มกราคม 2557
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ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555)  ส่วนได้เสียในการร่วมค้า     1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555)  งบการเงินระหว่างกาล      1 มกราคม 2557
              
              วนัทีมี่ผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555)  การด้อยค่าของสินทรัพย์     1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555)  สินทรพัย์ไม่มตีวัตน      1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555)  การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์     1 มกราคม 2557 

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรงุ 2555)  การรวมธุรกิจ       1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่4    สัญญาประกันภัย      1 มกราคม 2559

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555)  สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนท่ีถือไว้เพือ่ขาย    1 มกราคม 2557
     และการด�าเนินงานท่ียกเลิก

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555)  ส่วนงานด�าเนินงาน      1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที ่15    สัญญาเช่าด�าเนินงาน - ส่ิงจงูใจท่ีให้แก่ผู้เช่า   1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่27    การประเมนิเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท�าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่29    การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร  1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่32    สินทรพัย์ไม่มตีวัตน - ต้นทุนเวบ็ไซต์    1 มกราคม 2557

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่1    การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึน้จากการร้ือถอน   1 มกราคม 2557
     การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมลัีกษณะคล้ายคลงึกนั

ฉบบัที ่4    การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่5    สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะ  1 มกราคม 2557
     และการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบบัที ่7    การปรบัปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบญัช ี  1 มกราคม 2557
     ฉบบัที ่29 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิ
     ท่ีมภีาวะเงินเฟ้อรนุแรง
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ฉบบัที ่10    งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า    1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่12    ข้อตกลงสัมปทานบรกิาร     1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่13    โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า     1 มกราคม 2557
              วนัทีมี่ผลบงัคบัใช้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่17    การจ่ายสินทรพัย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ   1 มกราคม 2557

ฉบบัที ่18    การโอนสินทรพัย์จากลูกค้า     1 มกราคม 2557

บรษิทัจดัการฯ ได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี 
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ        
กองทนุฯ และงบการเงนิของกองทนุฯ ได้จดัท�าขึน้ตามหลักเกณฑ์และรปูแบบท่ีก�าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่ 106 เร่ือง 
การบญัชีส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิธรุกจิเฉพาะด้านการลงทุน

4.    นโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

4.1   การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิะบนัทกึเป็นรายได้ตามจ�านวนท่ีระบใุนสัญญาโดยถอืตามเกณฑ์
คงค้าง

ดอกเบีย้รบับันทกึเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

ส่วนเกนิหรอืส่วนลดมลูค่าของตราสารหน้ีตดัจ�าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหนีโ้ดยใช้วธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้
จรงิและถอืเป็นส่วนหนึง่ของรายได้ดอกเบ้ีย

ค่าใช้จ่ายบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง

4.2   การวดัค่าเงนิลงทนุ

เงนิลงทนุจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯ มสิีทธใินเงนิลงทนุ ต้นทนุของเงนิลงทนุ
ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธิ

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงด้วยมลูค่ายุตธิรรม บรษิทัจดัการฯ ก�าหนดราคายติุธรรมของเงนิลงทนุ
ดงักล่าว ณ วนัทีใ่นงบการเงินโดยใช้ราคาท่ีได้จากรายงานการประเมนิมลูค่าหรอืรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า
ครัง้ล่าสดุจากผูป้ระเมนิราคาอิสระท่ีได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่การประเมิน
มลูค่าจะท�าเมือ่มสีถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลีย่นแปลง แต่อย่างน้อยจะจัดให้มกีารประเมินมูลค่าทกุสามปีนบัแต่วนัที่
มกีารประเมนิมูลค่าคร้ังล่าสดุและจดัให้มกีารสอบทานการประเมนิมลูค่าอย่างน้อยทุกหนึง่ปี นบัแต่วนัท่ีมีการประเมิน
ราคาครัง้ล่าสดุ
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ก�าไรหรอืขาดทนุจากการวดัค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้าม)ี ถือเป็นรายการก�าไรหรือขาดทนุสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้ในงบก�าไร
ขาดทนุ

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

เงนิลงทนุในตราสารหนีใ้นความต้องการของตลาดซึง่เป็นเงินลงทนุท่ีมีตลาดซือ้ขายคล่องรองรับแสดงตามมลูค่ายุติธรรม
โดยใช้ราคาทีค่�านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายครัง้ล่าสดุของวนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุในสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย เงนิลงทนุทีไ่ม่มตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบัแสดงในราคาท่ีค�านวณจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผูเ้สนอซือ้เสนอขาย 
ซึง่บรษิทัจดัการฯ พจิารณาแล้วว่าเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุดของมลูค่ายุตธิรรม ก�าไรหรือขาดทนุจากการวดัค่าเงนิลงทนุถอืเป็น
รายการก�าไรหรอืขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึน้ในงบก�าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทนุทีจ่�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ต๋ัวแลกเงนิและตัว๋สัญญาใช้เงนิท่ีไม่สามารถโอนเปลีย่นมือได้ใช้มูลค่าเงนิต้นบวกดอกเบีย้ 
ค้างรบัจนถงึวนัวดัค่าเงนิลงทุนในการก�าหนดมลูค่ายุตธิรรม ซึง่ได้แยกแสดงดอกเบ้ียค้างรับไว้ใน “ลกูหนีจ้ากดอกเบีย้” ใน
งบดลุ

4.3  รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวข้องกันกับกองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรอืกิจการทีมี่อ�านาจควบคมุกองทนุฯ หรือถกูกองทนุฯ
ควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับกองทนุฯ

นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ซ่ึงท�าให้มอิีทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกองทุนฯ บรษิทัจดัการฯ ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย์ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการ
หรอืพนกังานของบรษัิทจัดการฯท่ีมอี�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนนิงานของกองทนุฯ

4.4   ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธิ

ลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงตามมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

4.5  ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ/ค่าตดัจ�าหน่าย

ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณโดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี

4.6  การแบ่งปันส่วนทนุ

กองทนุฯ บนัทกึลดก�าไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล

4.7   ภาษเีงนิได้

กองทนุฯ ไม่มภีาระภาษเีงินได้นิตบุิคคล เน่ืองจากกองทุนฯ ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลในประเทศไทย

4.8   ประมาณการหนีส้นิ

กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว       
มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้และ    
กองทนุฯ สามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนัน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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5.    การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบัญชีทีส่�าคญั

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บรษิทัจดัการฯ จ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการ
ในเรือ่งทีม่คีวามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบ
การเงินและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณการ
ไว้ การใช้ดลุยพนิจิและการประมาณการท่ีส�าคัญมดัีงน้ี

มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุ

การวดัมูลค่ายตุธิรรมเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธกิ�าหนดโดยใช้มลูค่าตามรายงานการประเมนิหรอื
รายงานสอบทานการประเมนิค่าของผู้ประเมนิราคาอิสระ ซึง่ใช้วธีิพจิารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยในการ
ประเมนิค่าของเงนิลงทุนดงักล่าวจ�าเป็นต้องมกีารประมาณการจ�านวนกระแสเงนิสดในอนาคตท่ีจะเกดิจากธุรกจิระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก ซึง่ประกอบด้วยประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิงานและการบ�ารงุรักษาตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานท่ีเหลืออยู่ และน�ามาคดิลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัด้วย
อตัราคดิลดท่ีเหมาะสม โดยผลรวมของมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงินสดในอนาคตจะเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของเงนิลงทนุ 
ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ช้ในการประเมนิราคาดงักล่าวประกอบด้วย จ�านวนเทีย่วโดยสาร อตัราค่าโดยสารท่ีแท้จริง ค่าซ่อมแซม
และบ�ารงุ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และอัตราคิดลด

6.     นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและการลดทนุ

การจ่ายเงนิปันผล

กองทนุฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 ครัง้ในกรณทีีก่องทนุฯมีก�าไรสะสมเพยีงพอ

1)   บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่รวมแล้วในแต่ละรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไร
สทุธทิีป่รบัปรงุแล้ว โดยก�าไรสุทธิท่ีปรบัปรงุแล้ว หมายถึงก�าไรสุทธิของกองทุนฯ ทีป่รับปรุงด้วยรายการก�าไรทียั่งไม่
เกิดขึ้นจากการประเมินค่าเงินลงทุน รายการเงินส�ารองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บ�ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน และรายการเงินส�ารองท่ีกันไว้เพือ่ช�าระหน้ีเงินกู้ยืมตามแผนการทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน หรือ
ทีบ่รษิทัจดัการฯ ได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2) ในกรณทีีก่องทนุฯ มกี�าไรสะสม บรษัิทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุจากก�าไรสะสมได้

3) ในกรณทีีก่องทนุฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บรษัิทจัดการฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากก�าไรสทุธทิี่
ปรบัปรงุแล้วตามข้อ 1) และหรอื จากก�าไรสะสมตามข้อ 2) ข้างต้น

การจ่ายเงนิปันผลตามข้อ 1) บรษิทัจดัการฯ จะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชทีีมี่การจ่ายเงนิปันผล
นัน้ หรอืในกรณีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วนันับแต่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล เว้นแต่กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษทัจัดการฯ จะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร

ในการพจิารณาจ่ายปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
0.10 บาท บรษิทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้น้ันและให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพือ่น�าไปจ่ายรวมกบั
เงนิปันผลทีจ่ะให้มกีารจ่ายในงวดถัดไป

56



การลดทนุ

บรษิทัจดัการฯ อาจจะกระท�าการลดทุนจดทะเบียนได้เฉพาะเมือ่เข้ากรณีดังต่อไปนี้

1) การลดทนุจดทะเบียนของกองทุนตามแผนท่ีจะได้มกีารก�าหนด

2) กองทนุมสีภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลอือยูภ่ายหลงัจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิกิจการโครงสร้างพืน้ฐานและการจ่าย
เงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ท้ังน้ีต้องปรากฎข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทนุไม่มีก�าไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว

3) กองทนุมค่ีาใช้จ่ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มเีหตตุ้องน�าไปใช้ในการค�านวณก�าไรสทุธทิีป่รับปรุงแล้วของกองทนุฯ

4) กรณอีืน่ใดทีม่มีติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียน

ทัง้นีก้ารลดทนุจดทะเบียนของกองทุนฯตามข้อ 2) หรอื 3) ต้องได้รบัมติของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

7.     เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธริายได้สุทธิ

กองทนุฯ ได้เข้าท�าสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซ ี(“สัญญาฯ”) เม่ือวนัที ่17 เมษายน 2556 เพือ่รับโอน
สทิธริายได้สทุธทิีม่าจากการด�าเนนิงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานลงวนัที่       
9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบับแก้ไขเพิม่เติมระหว่างกรงุเทพมหานคร (“กทม.”) และบทีีเอสซ ี(“สญัญาสัมปทาน”) 
โดยรายได้สทุธดัิงกล่าวครอบคลุมรายได้ตัง้แต่วนัท่ีสัญญาฯ มผีลบังคับใช้ (17 เมษายน 2556) จนถึงวนัหมดอายสุญัญา
สมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิประกอบด้วย รายได้จากค่าโดยสาร และสทิธแิละการเรียกร้องใดๆ ภายใต้
หรอืทีเ่กีย่วข้องกบัหรือท่ีเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน หลังหกัด้วยต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายทนุ และค่าธรรมเนยีมที่
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานและการบ�ารุงรกัษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัทีเ่กดิข้ึนกบับทีเีอสซี       
(ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับวงเงนิสินเช่ือท่ีได้รบัจากธนาคาร หรอืข้อก�าหนดทางการเงนิ
อืน่ๆ ของบทีเีอสซ)ี และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ท้ังน้ี รายได้สุทธิและสทิธแิละการเรียกร้องใดๆทีก่องทนุฯ จะได้
รับตามสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธนิัน้จะไม่รวมรายได้จากการประกอบธรุกจิอืน่ของบทีเีอสซซีึง่รวมถงึรายได้จาก
ส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ�าทางด่วนพเิศษภายใต้สัญญากบั กทม. และรายได้จากพืน้ที่
โฆษณาและพืน้ทีว่่างในสถานีรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า

ภายใต้สญัญาฯ บทีเีอสซตีกลงรบัภาระภาษธุีรกจิเฉพาะอันเก่ียวเน่ืองกับรายการสญัญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธทิีเ่กดิ
กบักองทนุฯ 

ภายใต้สญัญาฯ กองทนุฯ ตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพเิศษเพือ่สร้างแรงจงูใจในการบริหาร (Incentive Fee) รายปีให้แก่   
บทีเีอสซ ีเฉพาะในกรณีท่ีรายได้สุทธิท่ีเกดิขึน้ประจ�างวดสูงกว่าประมาณการรายได้สทุธปิระจ�างวดในอตัราดงันี้ 

1)   อตัราร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกนิร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สทุธิ
     ประจ�างวด

2)  อตัราร้อยละ15 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธิประจ�างวด

ภายใต้สญัญาสนับสนุนและค�า้ประกนัโดยบริษทั บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บทีีเอสกรุ๊ป”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบทีเีอสซี บทีเีอสกรุป๊เป็นผูใ้ห้การค�า้ประกันแบบการจ�ากดัความรบัผดิต่อการปฏบิติัตามภาระผกูพนัของบทีีเอสซภีายใต้
สญัญาฯ (ทัง้น้ี ไม่มกีารรบัประกนัจ�านวนรายได้ค่าโดยสารสทุธใินอนาคตทีก่องทุนฯ จะได้รับ) นอกจากนี ้บทีีเอสกรุ๊ปตกลง
รักษาสดัส่วนการถือหุน้ในบทีเีอสซขีัน้ต�า่ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพือ่เป็นหลกัประกนัการปฏิบัติตามภาระผกูพันของบทีีเอส 
กรุ๊ปตามสญัญาสนับสนนุและค�า้ประกนั บทีเีอสกรุป๊ได้จ�าน�าหุน้ในบทีเีอสซดีงักล่าวท้ังหมดไว้กบักองทุนฯ และเข้าท�าสัญญา
จะซือ้จะขายหุน้กบักองทุนฯ เพือ่ขายหุน้ท่ีตนถือในบีทีเอสซดัีงกล่าวให้แก่กองทนุฯ โดยกองทนุฯ มีสทิธซิือ้หุน้บทีเีอสซทีี่       
บทีเีอสกรุ๊ปเป็นเจ้าของเมือ่เกดิเหตุผดินดัตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขในสญัญาฯในราคาท่ีก�าหนดในสญัญาจะซือ้จะขายหุน้ 
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กองทนุฯ จ่ายเงนิลงทนุในสญัญาฯ เป็นจ�านวน 61,399 ล้านบาทเมือ่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 และมีการปรับปรุงมูลค่า
ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในงวดตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มนีาคม 2557 ดงันี้

8.    รายได้จากเงนิลงทนุในสญัญาซ้ือและโอนสิทธริายได้สุทธิ

9.   เงนิฝากธนาคาร

หน่วย: พนับาท

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคาทุน 61,399,000

บวก: ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ในระหว่างงวดจากการวดัมูลค่ายุติธรรม 1,701,000

เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคายุติธรรม 63,100,000

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: พนับาท

รายได้จากค่าโดยสาร 5,469,612

หกั: ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน (1,289,877)

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุ (330,633)

       รายจ่ายฝ่ายทนุ (75,285)

รายได้สทุธจิากเงนิลงทนุ 3,773,817

ธนาคาร/ประเภทบัญชี  เงนิต้น อตัราดอกเบีย้ 

(พนับาท) (ร้อยละต่อปี)

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
 เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ 67,693 0.50

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ 9,865 1.00

รวม 77,558
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10.   ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทนุ

11.   รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

ในระหว่างงวด กองทนุฯ มรีายการธรุกิจท่ีส�าคัญกับบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธรุกจิดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบรษิทัเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกติธรุกจิโดยสามารถสรุปได้
ดงันี้

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2557 กองทุนฯ มยีอดคงเหลือท่ีมสีาระส�าคัญกับบรษิทัท่ีเก่ียวข้องกนัดงัต่อไปนี้

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: พนับาท

ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน 1,111,095

หกั: ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม (353,807)

ราคาตามบญัช ี- สทุธิ 757,288

ค่าตดัจ�าหน่ายทีร่วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทุนส�าหรับงวดตัง้แต่
 วนัที ่17 เมษายน 2556 ถงึวนัท่ี 31 มนีาคม 2557 353,807

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: พนับาท นโยบายการก�าหนดราคา

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั (บริษัทจัดการฯ)

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 49,290 ตามทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน

บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)(บรษัิทย่อยของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่)

ซือ้เงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 61,399,000 ตามทีร่ะบใุนสญัญา

รบัโอนรายได้ค่าโดยสารสทุธิ 3,773,817 ตามทีร่ะบใุนสญัญา

ส�ารองค่าธรรมเนยีมพเิศษเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการบรหิาร 20,935 ตามทีร่ะบใุนสญัญา

เรยีกเกบ็เงนิชดเชยภาษีธรุกิจเฉพาะ 54,757 ตามทีร่ะบใุนสญัญาตามที่
เกดิขึน้จริง

หน่วย: พนับาท

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั

ค่าธรรมเนยีมการจดัการค้างจ่าย 4,438

บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)

เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 47,127

ส�ารองค่าธรรมเนยีมพเิศษเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการบรหิาร 20,935
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12.   ทนุจดทะเบยีน

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีได้รบัจากผู้ถอืหน่วยลงทุนในงวดตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถงึวนัที่   
31 มนีาคม 2557 มดีงันี้

13.   ก�าไรสะสม

14.   การแบ่งปันส่วนทนุให้ผูถื้อหน่วยลงทนุ

เงินปันผลทีป่ระกาศจ่ายในระหว่างงวดตัง้แต่วันท่ี 17 เมษายน 2556 ถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี้

จ�านวนหน่วย จ�านวนเงนิ

(พนัหน่วย) (พนับาท)

ยอดต้นงวด - -

ออกและจ�าหน่ายหน่วยลงทุน 5,788,000 62,510,400

ยอดปลายงวด 5,788,000 62,510,400

ส�าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2556 ถึงวันที ่31 มีนาคม 2557

หน่วย: พนับาท

ก�าไรสะสมต้นงวด -

บวก: รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,353,011

 ก�าไรสทุธทิีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุน 1,700,995

หกั: การแบ่งปันส่วนทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด (2,459,900)

ก�าไรสะสมปลายงวด 2,594,106

วนัทีป่ระกาศจ่าย ส�าหรบัรอบระยะเวลา
อตัรา

หน่วยละ
(บาท)

รวม
(พนับาท)

20 สงิหาคม 2556 17 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 30 มถินุายน 2556 0.117 677,196

12 พฤศจกิายน 2556 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 0.158 914,504

11 กมุภาพนัธ์ 2557 1 ตลุาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 0.150 868,200

รวมเงนิปันผลส�าหรบังวดตัง้แต่วนัท่ี 17 เมษายน 2556 ถึงวันท่ี 31 มนีาคม 2557 0.425 2,459,900
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15.   ค่าใช้จ่าย

บริษัทจัดการฯ ค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน     
หน่วยลงทนุ ดงัต่อไปนี้

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ

บรษิทัจดัการฯ ได้รบัค่าธรรมเนยีมการจัดการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.075 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิ
สทุธขิองกองทนุฯ ทัง้นีจ้ะไม่ต�า่กว่า 10 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีืน่ใดในท�านองเดยีวกนั)

ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุฯ ได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิอง
กองทนุฯ ทัง้นีจ้ะไม่ต�า่กว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอีืน่ใดในท�านองเดยีวกนั) และไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ตามทีเ่กดิจรงิ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิ
ของกองทนุฯ เป็นต้น

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงนิทนุจดทะเบียนของกองทนุฯ 
ทัง้นีส้งูสดุจ่ายไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อปี (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษอ่ืีนใดในท�านองเดยีวกนั)

16.   ภาระผกูพนั

ก)   กองทนุฯมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการ 
     เงนิข้อ 15

ข)   กองทนุฯมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมพเิศษเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการบรหิารตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ 
     ประกอบงบการเงินข้อ 7
ค)   กองทนุฯมภีาระผูกพนัทีเ่ก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธใินนามของ       
     บทีเีอสซดีงัต่อไปนี้

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ

กองทนุฯ มภีาระผกูพนัเกีย่วข้องกับการเปล่ียนแปลงและปรบัปรงุระบบอาณัตสัิญญาณการเดนิรถ และการจัดซือ้อปุกรณ์
ส�าหรบัระบบการจดัเกบ็ค่าโดยสารอัตโนมตัิ

ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่าและบรกิาร

กองทนุฯ มภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่า สัญญาบรกิารและสัมปทานอ่ืนๆ ท่ีจะต้องจ่ายช�าระในอนาคต
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ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาซ่อมบ�ารงุฯ

กองทนุฯ มีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและค่าธรรมเนยีมการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบ�ารุงของโครงการ

การค�า้ประกนั

กองทนุฯ มภีาระความรบัผิดชอบในหนังสอืค�า้ประกันการใช้ไฟฟ้าซึง่ออกโดยธนาคารในนามของบทีเีอสซีให้กบัการไฟฟ้า
นครหลวงเป็นจ�านวนประมาณ 42 ล้านบาท ซึง่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญาซ้ือและโอนสทิธริายได้สทุธิ

17.   ส่วนงานด�าเนนิงาน

กองทนุฯ ด�าเนินธุรกจิในส่วนงานทางธรุกิจเดยีวคือ การลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธจิากระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลัก และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมศิาสตร์เดยีวคือ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดงันัน้   
รายได้ ก�าไร สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภมูศิาสตร์ดงักล่าว

18.   เครือ่งมอืทางการเงนิ

18.1   นโยบายการบรหิารความเส่ียง

เครือ่งมอืทางการเงินท่ีส�าคัญของกองทุนฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ เงนิฝากธนาคาร ลกูหนีแ้ละ
เจ้าหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธริายได้สุทธ ิ กองทุนฯมีความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมือทางการเงนิดังกล่าว 
และมนีโยบายการบริหารความเส่ียงดังน้ี

ความเสีย่งด้านการให้สินเช่ือ

กองทนุฯมคีวามเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีจากสัญญาซือ้และโอนสทิธริายได้สทุธ ิบริษทัจัดการฯ
ควบคมุความเส่ียงน้ีโดยการก�าหนดให้มกีารน�าส่งเงินสดรบัจากรายได้ค่าโดยสารสทุธใิห้แก่กองทนุฯเป็นรายวนั ดงั
นัน้ กองทนุฯจงึคาดว่าจะไม่ได้รบัความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สนิเชือ่ 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบ้ีย

กองทุนฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร 
อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสินทรพัย์ทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
หรอืมอีตัราดอกเบ้ียทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาด ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ของกองทนุฯจึงอยูใ่นระดบัต�า่

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 สินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงินท่ีมอัีตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรือ วนัทีมี่การก�าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมกีารก�าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก        
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทนุฯพจิารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทุนฯไม่มีธรุกรรมทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
และไม่มสีนิทรพัย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัทีใ่นงบดลุ

18.2   มลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของกองทุนฯจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน หรอืมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบั
อตัราดอกเบีย้ในตลาด กองทุนฯจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกล้เคยีงกบัมูลค่าตามบญัชทีี่
แสดงในงบดลุ

มลูค่ายุติธรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์กนัในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้ 
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกนั     
วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคา
ตลาดล่าสดุ หรอืก�าหนดขึน้โดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่าท่ีเหมาะสม 

19.   การบรหิารจดัการทนุ 

วตัถปุระสงค์ของกองทนุฯในการบรหิารทางการเงินคือการด�ารงไว้ซึง่ความสามารถในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง และการ
ด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสมเพือ่ให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขการจัดต้ังกองทนุฯ

20.   การอนมุตังิบการเงนิ

งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของบรษิทัจดัการฯ เมือ่วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557
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ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

อตัราดอกเบีย้
คงที่

ภายใน 1 ปี

อตัราดอกเบ้ีย
ปรบัขึน้ลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มอัีตรา
ดอกเบีย้

รวม
อตัรา

ดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี)

สนิทรพัย์ทางการเงนิ

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ 1,245 - - 1,245 2.02 - 2.22

เงนิฝากธนาคาร - 78 - 78 0.50 - 1.00

หนีส้นิทางการเงนิ

เจ้าหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอน
สทิธริายได้สทุธิ - - 47 47 -

เจ้าหนีอ้ืน่และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 28 28 -

ภาษธีรุกจิเฉพาะค้างจ่าย - - 5 5 -



5.2
รายงาน 
ของผู้ดูแลผลประโยชน์



6.2  ความส�าเร็จและรางวัลที่ได้รับ

6.1  ข้อมูลบริษัทจัดการ
        

6.0 

ข้อมูลบริษัทจัดการ
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6.1
ข้อมูลบริษัทจัดการ 

บรษัิทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 

บรษัิทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากดั 
จดทะเบยีนเป็นบรษัิทจ�ากดัเลขที ่0105535049700 
เมือ่วันที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทนุจดทะเบยีน 
100 ล้านบาท โดยได้รับช�าระเตม็มลูค่าแล้วและได้รบั
อนญุาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรพัย์ประเภทกจิการจัดการลงทนุ ตามใบ  
อน ุญาตเลขท่ี ลค-0005-02 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 
พ.ศ. 2553 

สถานทีต่ัง้ส�านกังาน
บรษัิทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากดั
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ 
ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรงุเทพฯ 
10120
โทรศพัท์ 0-2674-6488 
โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th 
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รางวัลและความส�าเรจ็

2557 •  กองทนุรวมยอดเยีย่มแห่งปี 2557 จากวารสารการเงินธนาคาร
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนตราสารทุนขนาดใหญ่ : กองทุนบัวแก้ว
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนตราสารทุนท่ัวไป : กองทุนบัวแก้ว 2
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพตราสารทุน : กองทุนบวัหลวงตราสารทุน RMF
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหุน้ประมาณ 70% : กองทนุบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหุน้ 100% : กองทุนบัวหลวงหุน้ระยะยาว 
• Asian Legal Business SE Asia Law Awards 
      - The Equity Market Deal of the Year 
         : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
• SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ กองทุนตราสารหน้ี : กองทนุบวัหลวงตราสารหนี ้RMF 
• International Financing Review (IFR) Asia Awards 2013
      - The Regional Equity Issue of the Year and Thailand Equity Issue of the Year 
         : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
• Asiamoney Awards 2013 : BTSGIF
      - The Country Deals of the Year : Thailand
         : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

2556 • The Asset Triple A Regional House and Deal Awards 2013
      - The Best Equity Deal in 2013
         : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
• Finance Asia Achievement Awards 2013
      - The Best IPO in Asia in 2013
         : กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
• รางวลั SET Awards 2013 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
      - บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนยอดเย่ียม : บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั
• Reader’s Digest Trusted Brands Gold AwardTM 2013
      - Trusted Brand Gold Award, Investment Fund Company 
         : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
• กองทนุรวมยอดเย่ียมแห่งปี 2556 จากวารสารการเงินธนาคาร
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนตราสารทุนขนาดใหญ่ : กองทุนบัวหลวงทศพล
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพตราสารทุน : กองทุนบวัหลวงตราสารทุน RMF
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหุน้ประมาณ 70% : กองทนุบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหุน้ 100% : กองทุนบัวหลวงหุน้ระยะยาว
• Morningstar Thailand Fund Awards 2013
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนหุน้ขนาดใหญ่ : กองทุนบัวหลวงทศพล
      - กองทนุรวมยอดเยีย่ม - กองทุนรวมหุน้ระยะยาว : กองทุนบัวหลวงหุน้ระยะยาว

6.2
ความส�าเร็จ
และรางวัลท่ีได้รับ 



รางวัลและความส�าเรจ็

2555 • รางวลั SET Awards 2012 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
      - บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนยอดเย่ียม : บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั
• Best Provident Fund Awards 2012
      - กองทนุส�ารองเล้ียงชีพดีเด่น ประเภทกองทุนรวม จากกระทรวงการคลงั
         : Sinsathaporn Registered Provident Fund

2552 • รางวลั SET Awards 2009 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
      - บรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทุนยอดเย่ียม : บรษิทัหลักทรพัย์จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั  
• The Post Lipper Thailand Fund Awards 2009
      - กองทนุตราสารทุนท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 3 และ 5 ปี :  กองทุนบวัหลวงทศพล
      - กองทนุผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 3 และ 5 ปี : กองทนุบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้ RMF
      - บลจ.ทีม่กีารบริหารกลุ่มกองทุนหุน้ท่ีดีท่ีสุดในรอบ 3 ปี : บรษิทัหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั

2551 • The Post Lipper Thailand Fund Awards 2008
      - กองทนุตราสารทุนท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 5 ปี : กองทุนบัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน
      - กองทนุตราสารทุนท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 3 ปี : กองทุนบัวหลวงทศพล     
      - กองทนุผสมแบบยืดหยุ่นท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 3 ปี : กองทุนบัวหลวงเฟลก็ซเิบิล้ RMF

2550 • The Post Lipper Thailand Fund Awards 2007
      - บลจ.ทีม่กีารบริหารกลุ่มกองทุนหุน้ท่ีดีท่ีสุดในรอบ 3 ปี : บรษิทัหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั

2549 • The Post Lipper Thailand Fund Awards 2006
      - กองทนุตราสารทุนท่ีมผีลงานดีท่ีสุดในรอบ 3 ปี : กองทุนบัวหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน

2548 • รางวลั SET Awards 2005 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
      - บลจ.ทีม่ผีลตอบแทนโดยรวมสูงท่ีสุดเมือ่เทียบกับความเส่ียงประเภทกองทนุตราสารทนุ  
         : บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด
      - บลจ.ทีม่ผีลตอบแทนโดยรวมสูงท่ีสุดเมือ่เทียบกับความเส่ียงประเภทกองทนุผสม 
         : บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

2547 • รางวลั SET Awards 2004 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
      - บลจ.ทีม่ผีลตอบแทนโดยรวมสูงท่ีสุดเมือ่เทียบกับความเส่ียงประเภทกองทนุตราสารหนี้  
         : บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

 ผลการด�าเนนิงานในอดตีของกองทุนรวมมไิด้เป็นสิง่ยืนยันถงึผลการด�าเนนิงานในอนาคต

ผูล้งทนุควรศกึษาข้อมลู นโยบายการลงทุน และความเสีย่ง ก่อนการตดัสินใจลงทนุ
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175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
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