
 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2561 



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561  31 มีนาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ แต่สอบทานแลว้)
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 61,432 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 61,432 ลา้นบาท)) 5 65,400,000         65,400,000         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 952 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 1,087 ลา้นบาท)) 952,884               1,088,323           
เงินฝากธนาคาร 7 41,576                 127,893               
ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 215,112               59,784                 
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 8                          74                        
สินทรัพยอ่ื์น 2,775                   4,948                   
รวมสินทรัพย์ 66,612,355         66,681,022         
หนีสิ้น
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,811                 6,908                   
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 3,928                   4,201                   
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                           79,846                 
หน้ีสินอ่ืน 1,928                   2,031                   
รวมหนีสิ้น 43,667                 92,986                 
สินทรัพย์สุทธิ 66,568,688         66,588,036         
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท 61,416,468         61,416,468         
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 61,416,468         61,416,468         
กาํไรสะสม 8 5,152,220           5,171,568           
สินทรัพย์สุทธิ 66,568,688         66,588,036         

-                           -                           
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5011               11.5045               
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 5,788,000           5,788,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (หมายเหตุข้อ 5)  
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพื่อรับโอนรายไดสุ้ทธิที่มาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสัญญาสัมปทานลงวนัที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม
ระหวา่งกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาสัมปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,432,135 65,400,000 98.56 61,432,135 65,400,000 98.36

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 61,432,135 65,400,000 98.56                      61,432,135 65,400,000 98.36                      

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18503A 3 พฤษภาคม 2561 1.0300 -                              -                              -                              440,000                  439,603                  0.66                        
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18531A 31 พฤษภาคม 2561 1.0900 -                              -                              -                              70,000                    69,880                    0.11                        
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18607A 7 มิถุนายน 2561 1.0500 - 1.2500 -                              -                              -                              580,000                  578,840                  0.87                        
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18830B 30 สิงหาคม 2561 1.3780 150,000                  149,682                  0.23                        -                              -                              -                              
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB18906A 6 กนัยายน 2561 1.1450 - 1.3100 805,000                  803,202                  1.21                        -                              -                              -                              

รวมเงินลงทุนในพนัธบัตร 955,000 952,884 1.44 1,090,000 1,088,323 1.64
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 955,000 952,884 1.44 1,090,000 1,088,323 1.64
รวมเงินลงทุน 62,387,135 66,352,884 100.00 62,522,135 66,488,323 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

ประเภทเงินลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561

30 มิถนุายน 2561 31 มีนาคม 2561

ประเภทเงินลงทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 10 1,166,935                 1,144,210                 
ดอกเบ้ียรับ 4,052                        4,764                        
รวมรายได้ 1,170,987                 1,148,974                 
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10 13,321                      13,388                      
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3,552                        3,570                        
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,334                        1,334                        
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,535                        4,081                        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10,040                      10,682                      
รวมค่าใช้จ่าย 32,782                      33,055                      
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,138,205                 1,115,919                 
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 47                             (199,947)                   
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 47                             (199,947)                   
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,138,252                 915,972                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,138,205                 1,115,919                 
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 47                             (199,947)                   
การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,138,252                 915,972                    
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 9 (1,157,600)                (1,198,116)                
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (19,348)                     (282,144)                   
สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 66,588,036               67,025,821               
สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 66,568,688               66,743,677               

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561
(หน่วย: พนับาท)

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,138,252                 915,972                    
ปรับกระทบรายการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,095,582)                (1,753,403)                
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,155,000                 1,955,000                 
   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 59,418                      201,597                    
   ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน (155,328)                   (129,578)                   
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียลดลง 66                             51                             
   สินทรัพยอ่ื์นลดลง 2,173                        2,173                        
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 30,903                      9,384                        
   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง (273)                          (2,712)                       
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (103)                          754                           
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (3,778)                       (3,333)                       
   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (47)                            199,947                    
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,071,283                 1,194,255                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (1,157,600)                (1,198,116)                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,157,600)                (1,198,116)                
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (86,317)                     (3,861)                       
เงินฝากธนาคารตน้งวด 127,893                    55,518                      
เงินฝากธนาคารปลายงวด 41,576                      51,657                      

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

งบกระแสเงินสด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561
(หน่วย: บาท)

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2557
ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 11.5045                     11.5801                     11.5382                     11.3145                     11.2481                           
บวก: ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน -                                 -                                 -                                 -                                 -                                       
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน
   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.1966                       0.1928                       0.1896                       0.1689                       0.1516                             
   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน -                                 (0.0346)                      0.0345                       0.0299                       0.0014                             
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.1966                       0.1582                       0.2241                       0.1988                       0.1530                             
หกั: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน -                                 -                                 (0.0640)                      (0.0480)                      -                                       
        การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.2000)                      (0.2070)                      (0.1670)                      (0.1380)                      (0.1540)                            
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.5011                     11.5313                     11.5313                     11.3273                     11.2471                           

อัตราส่วนการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานต่อ
   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.71 1.37 1.95 1.75 1.36

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิม่เติมท่ีสําคัญ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 66,568,688 66,743,677 66,743,669 65,562,449 65,098,482
อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.05 0.05 0.09 0.20 0.20
อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 1.76 1.72 1.74 1.69 1.55
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวด
   ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.09 0.08 0.11 0.04                           0.07                                 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 66,574,182 66,910,332 66,669,999 65,566,264 65,102,498

* การซ้ือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง
   ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

1. ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาํหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอน
แลว้ในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการกาํหนดอายุของโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุน
จากประชาชนและผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการนําเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไป
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการ
ดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัของบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) 
ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึง
สถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน 
(“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทั้งน้ีกองทุนฯอาจดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระทําได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ 
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจาํหน่ายแลว้ 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยกองทุนฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการในงบดุล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด
และขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบั
ลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนั บริษทัจดัการฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

5. เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
 ภายใตส้ัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจ

เฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ  
 ภายใตส้ัญญาฯ กองทุนฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) 

รายปีให้แก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีท่ีรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนประจาํปีสูงกว่าประมาณการรายไดสุ้ทธิประจาํปี
ในอตัราดงัน้ี  
ก) อตัราร้อยละ 10 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณ

การรายไดสุ้ทธิประจาํปี 
ข) อตัราร้อยละ 15 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 125 ของประมาณการรายไดสุ้ทธิประจาํปี 

 ภายใตส้ัญญาสนบัสนุนและคํ้าประกนัโดยบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผูใ้ห้การคํ้ าประกนัแบบการจาํกดัความรับผิดต่อการ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสซีภายใตส้ญัญาฯ (ทั้งน้ี ไม่มีการรับประกนัจาํนวนรายไดค่้าโดยสารสุทธิ
ในอนาคตท่ีกองทุนฯจะไดรั้บ) นอกจากน้ี บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นตํ่า 
ร้อยละ 97.46 ไว ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสกรุ๊ปตามสญัญาสนบัสนุน
และคํ้าประกนั บีทีเอสกรุ๊ปไดจ้าํนาํหุน้ในบีทีเอสซีดงักล่าวทั้งหมดไวก้บักองทุนฯ และเขา้ทาํสัญญาจะซ้ือ
จะขายหุ้นกบักองทุนฯ เพื่อขายหุ้นท่ีตนถือในบีทีเอสซีดงักล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิซ้ือหุ้น 
บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจา้ของเม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคาท่ี
กาํหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้  

 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 กองทุนฯ บีทีเอสซี และบริษทั เอไอเอ จาํกดั (“เอไอเอ”) ไดล้งนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิน 650 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ โดยกองทุนฯและเอไอเอ ร่วมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างฝ่ายละคร่ึงหน่ึง 

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสญัญาฯ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 65,400,000
หกั: กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในระหวา่งงวดจากการวดัมูลค่ายติุธรรม -
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 65,400,000 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 4

6. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,639,486 1,621,634 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (347,966) (362,944) 
 ค่าซ่อมแซมและบาํรุง (114,598) (109,035) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (9,987) (5,445) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 1,166,935 1,144,210 

7. เงินฝากธนาคาร 
ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2561 

31 มีนาคม 
2561 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 30,824 40,330 0.375 0.375 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 10,752 87,563 0.500 0.500 
รวม 41,576 127,893   

8. กําไรสะสม 
  (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2561  

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2561 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 19,997,271 15,375,769 
กาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 3,967,931 4,367,878 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (18,793,636) (14,134,296) 
กาํไรสะสมตน้งวด/ปี 5,171,568 5,609,353 
บวก: การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานในระหวา่งงวด/ปี 1,138,252 4,221,555 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี (1,157,600) (4,659,340) 
กาํไรสะสมปลายงวด/ปี 5,152,220 5,171,568 
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9. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีประกาศจ่าย สาํหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 

  (บาท) (พนับาท) 
28 พฤษภาคม 2561 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.200 1,157,600 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  0.200 1,157,600 
   
23 พฤษภาคม 2560 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 0.207 1,198,116 
รวมเงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 0.207 1,198,116 

10. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษัทเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(บริษทัจดัการฯ) 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 13,321 13,388 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 
  

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 1,166,935 1,144,210 ตามท่ีระบุในสัญญา 
สาํรองค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการบริหาร 

8,715 9,434 ตามท่ีระบุในสัญญา 

เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 12,497 11,485 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
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 ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,391 4,539 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 215,112 59,784 
สาํรองค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร 8,715 - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19,159 - 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กองทุนฯมีรายการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์าก
กองทุนแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 969 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ซ่ึงกองทุนดงักล่าวบริหารงานโดยบริษทัจดัการฯ  

11. ข้อมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงิน
ลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน) เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 4,171 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2560: จาํนวน 3,708 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.54) 

12. ภาระผูกพนั 

12.1 กองทุนฯมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและหนงัสือช้ีชวน 

12.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

12.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใน
นามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั และการปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่าและบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต 
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ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ่อมบาํรุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่ใน
การซ่อมบาํรุงของโครงการ 

ง) การคํ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ 
บีทีเอสซีใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจาํนวนประมาณ 38 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2561: 38 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

12.4 กองทุนฯมีภาระผกูพนัภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บีทีเอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ลา้นบาท โดยกองทุนฯและเอไอเอร่วมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละคร่ึงหน่ึง 

12.5 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย           
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2561 31 มีนาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 5 5 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 14 17 

13. ส่วนงานดําเนินงาน 

 กองทุนฯดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจาก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้ น รายได้ กาํไร สินทรัพย  ์และหน้ีสินทั้ งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึง
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว 
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14. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 มีนาคม 2561 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2561 
31 มีนาคม 

2561 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ 

และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - - - 65,400 65,400 65,400 65,400 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - 953 1,088 - - 953 1,088 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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