กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนสาหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

พิณผกา อัครนุพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
เงินลงทุนในสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 61,432 ล้านบาท (31 มีนาคม 2561: 61,432 ล้านบาท))
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 962 ล้านบาท (31 มีนาคม 2561: 1,087 ล้านบาท))
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์
หนีส้ ิ น
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไรสะสม
สิ นทรัพ ย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
จํานวนหน่วยลงทุนที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด/ปี (พันหน่วย)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

5

7
10

8

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
64,400,000

65,400,000

963,025
59,253
234,053
472
1,592
65,658,395

1,088,323
127,893
59,784
74
4,948
66,681,022

20,548
3,769
2,219
26,536
65,631,859

6,908
4,201
79,846
2,031
92,986
66,588,036

61,416,468
61,416,468
4,215,391
65,631,859
11.3393
5,788,000

61,416,468
61,416,468
5,171,568
66,588,036
11.5045
5,788,000

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบประกอบรายละเอีย ดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน
31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ราคาทุน
(พันบาท)

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื้นฐาน (หมายเหตุข้อ 5)
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพือ่ รับโอนรายได้สุทธิที่มาจากการดําเนินงานของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุ งเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานลงวันที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
ระหว่างกรุ งเทพมหานคร และบริ ษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดยรายได้สุทธิดงั กล่าวครอบคลุม
รายได้ต้งั แต่วนั ที่ 17 เมษายน 2556 จนถึงวันหมดอายุสญ
ั ญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572)
รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้ างพื้นฐาน

ประเภทเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
พันธบัตร
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมเงินลงทุนในพันธบัตร
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์
รวมเงินลงทุน

CB18503A
CB18531A
CB18607A
BOT192A
CB19221B
CB19228B
CB19307A
CB19307A

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

วันครบกําหนด

อัตราผลตอบแทน
(ร้อยละ)

3 พฤษภาคม 2561
31 พฤษภาคม 2561
7 มิถุนายน 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562

1.0300
1.0900
1.0500 - 1.2500
1.4100
1.4100
1.4000
1.4900 - 1.5550
1.3475 - 1.3750

61,432,135
61,432,135

มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)

80,000
215,000
159,000
426,000
85,000
965,000
965,000
62,397,135

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

64,400,000
64,400,000

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

80,014
214,597
158,651
424,956
84,807
963,025
963,025
65,363,025

31 มีนาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

98.53
98.53
ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

0.12
0.33
0.24
0.65
0.13
1.47
1.47
100.00

ราคาทุน
(พันบาท)

61,432,135
61,432,135

มูลค่าที่ตราไว้
(พันบาท)

440,000
70,000
580,000
1,090,000
1,090,000
62,522,135

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

65,400,000
65,400,000

มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

439,603
69,880
578,840
1,088,323
1,088,323
66,488,323

ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

98.36
98.36
ร้อยละของ
มูลค่าเงินลงทุน
(ร้อยละ)

0.66
0.11
0.87
1.64
1.64
100.00

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

6, 10

1,214,411
4,489
1,218,900

1,198,557
3,895
1,202,452

10

13,415
3,577
1,349
2,356
1,258
21,955
1,196,945

13,506
3,602
1,349
1,408
4,077
23,942
1,178,510

(999,912)
(999,912)
197,033

(200,048)
(200,048)
978,462

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
รวมรายการขาดทุนสุ ทธิจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์สุทธิจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

6, 10

3,615,862
12,629
3,628,491

3,540,473
12,580
3,553,053

10

40,215
10,724
4,031
8,183
19,853
83,006
3,545,485

40,410
10,776
4,031
6,587
20,617
82,421
3,470,632

(999,922)
(999,922)
2,545,563

(400,046)
(400,046)
3,070,586

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพ ย์สุทธิ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
การเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพ ย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
การเพิม่ ขึน้ ของสิ นทรัพ ย์สุทธิจากการดําเนินงาน
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
การลดลงของสิ นทรัพ ย์สุทธิในระหว่างงวด
สิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
สิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

9

2561
3,545,485
(999,922)
2,545,563
(3,501,740)
(956,177)
66,588,036
65,631,859
-

(หน่วย: พันบาท)
2560
3,470,632
(400,046)
3,070,586
(3,484,376)
(413,790)
67,025,821
66,612,031

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานให้เป็ น
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ลูกหนี้สญ
ั ญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์อื่นลดลง
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่ายลดลง
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
ส่ วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตดั จําหน่าย
รายการขาดทุนสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแบ่งปันส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารลดลงสุ ทธิ
เงินฝากธนาคารต้นงวด
เงินฝากธนาคารปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิรัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(หน่วย: พันบาท)
2560

2,545,563

3,070,586

(4,992,817)
5,050,000
57,183
(174,269)
(398)
3,356
13,640
(432)
188
(11,653)
999,922
3,433,100

(5,551,625)
5,720,000
168,375
(168,394)
(86)
3,357
12,793
(6,053)
70
(10,670)
400,046
3,470,024

(3,501,740)
(3,501,740)
(68,640)
127,893
59,253
-

(3,484,376)
(3,484,376)
(14,352)
55,518
41,166

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่ วย)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิตน้ งวด
บวก: ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้ น
หัก: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด
อัตราส่ วนการเพิม่ ขึน้ ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดําเนินงานต่อ
มูลค่าสิ นทรัพย์ สุทธิถัวเฉลี่ย ระหว่างงวด (ร้ อยละ)

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558

11.5045
-

11.5801
-

11.5382
-

11.3145
-

11.2481
-

0.6126
(0.1728)
0.4398
(0.6050)
11.3393

0.5996
(0.0691)
0.5305
(0.6020)
11.5086

0.5669
0.0807
0.6476
(0.0640)
(0.5440)
11.5778

0.5271
0.0912
0.6183
(0.0480)
(0.4850)
11.3998

0.4702
0.1042
0.5744
(0.0770)
(0.4610)
11.2845

3.83

4.59

5.61

5.45

5.11

66,612,031

67,012,707

65,982,550

65,315,121

0.12

0.14

0.57

0.58

5.32

5.05

5.22

4.76

0.22
66,829,814

0.29
66,815,873

0.10
65,712,809

0.20
65,051,616

อัตราส่ วนทางการเงินและข้ อมูลประกอบเพิม่ เติมที่สําคัญ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิปลายงวด (พันบาท)
65,631,859
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
0.12
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)
5.46
อัตราส่วนของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการซื้ อขายเงินลงทุนระหว่างงวด
ต่อมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (ร้อยละ)*
0.22
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (พันบาท)
66,507,266

* การซื้ อขายเงินลงทุนไม่นบั รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการซื้ อขายเงินลงทุนต้องเป็ นรายการซื้ อหรื อขายเงินลงทุนอย่างแท้จริ ง
ซึ่ งไม่รวมถึงการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน หรื อการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(นายวินยั หิ รัณย์ภิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(หน่วย: บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทเี อสโกรท
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ลักษณะของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็ นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกาหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็ นการแน่นอน
แล้วในรายละเอียดของโครงการ โครงการได้จดั ตั้งและจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการกาหนดอายุของโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุน
จากประชาชนและผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยมี วตั ถุประสงค์หลักในการนาเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุนไป
ลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯได้ลงทุนเริ่ มแรกในสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จากการ
ดาเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริ ษทั ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี ”)
ซึ่ งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุ ขุมวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานี หมอชิ ตถึง
สถานี อ่อนนุช และสายสี ลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานี สนามกีฬาแห่ งชาติถึงสถานี สะพานตากสิ น
(“ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสายหลัก”) ทั้งนี้ กองทุนฯอาจดาเนิ นกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิ ด
รายได้แ ละผลตอบแทนแก่ ก องทุ น ฯ และผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใต้ข อบเขตที่ ส ามารถกระท าได้ต าม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ซึ่ งอาจรวมถึ ง การลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์อื่ น และ/หรื อ การหาดอกผลอื่ น ใดภายใต้ก ฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและให้เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 เมษายน 2556
กองทุนฯ บริ หารงานโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน รวม บัวหลวง จากัด (“บริ ษทั จัดการฯ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใหญ่
ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจานวนหน่วยลงทุนที่ออกและจาหน่ายแล้ว

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
โดยกองทุนฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการในงบดุล
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด
และข้อมูลทางการเงินที่สาคัญในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึ งเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่กองทุนฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กองทุนฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญ ชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บ
งบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
บริ ษทั จัดการฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการใน
แต่ละขั้นตอน
ปั จจุ บนั บริ ษ ัท จัดการฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ มน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มู ลค่ าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ายุติธ รรมหรื อราคาทุ น ตัด จ าหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั บริ ษทั จัดการฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้ สุทธิ
ภายใต้สัญ ญาซื้ อและโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ กับบี ทีเอสซี (“สัญ ญาฯ”) บี ทีเอสซี ตกลงรั บภาระภาษี ธุรกิ จ
เฉพาะอันเกี่ยวเนื่องกับรายการสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิที่เกิดกับกองทุนฯ
ภายใต้สัญญาฯ กองทุนฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร (Incentive Fee)
รายปี ให้แก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณี ที่รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นประจาปี สู งกว่าประมาณการรายได้สุทธิประจาปี
ในอัตราดังนี้
ก) อัตราร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ เฉพาะส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณ
การรายได้สุทธิประจาปี
ข) อัตราร้อยละ 15 ของรายได้สุทธิเฉพาะส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 ของประมาณการรายได้สุทธิประจาปี
ภายใต้สัญญาสนับสนุ นและค้ าประกันโดยบริ ษทั บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ ป”)
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ของบี ทีเอสซี บี ทีเอสกรุ๊ ป เป็ นผูใ้ ห้การค้ าประกันแบบการจากัดความรับผิดต่อการ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของบีทีเอสซี ภายใต้สัญญาฯ (ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันจานวนรายได้ค่าโดยสารสุ ทธิ
ในอนาคตที่กองทุน ฯจะได้รับ) นอกจากนี้ บีทีเอสกรุ๊ ปตกลงรักษาสัดส่ วนการถือหุ ้นในบีทีเอสซี ข้ นั ต่ า
ร้อยละ 97.46 ไว้ และเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของบีทีเอสกรุ๊ ปตามสัญญาสนับสนุน
และค้ าประกัน บีทีเอสกรุ๊ ปได้จานาหุ น้ ในบีทีเอสซี ดงั กล่าวทั้งหมดไว้กบั กองทุนฯ และเข้าทาสัญญาจะซื้ อ
จะขายหุ ้นกับกองทุนฯ เพื่อขายหุ ้นที่ตนถือในบีทีเอสซี ดงั กล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้น
บี ที เอสซี ที่ บี ที เอสกรุ๊ ป เป็ นเจ้าของเมื่ อเกิ ด เหตุ ผิด นัด ตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขในสั ญ ญาฯในราคาที่
กาหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุน้
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 กองทุนฯ บีทีเอสซี และบริ ษทั เอไอเอ จากัด (“เอไอเอ”) ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการก่ อสร้างสถานี ศึกษาวิทยา (S4) ในมูลค่าไม่เกิ น 650 ล้านบาท ซึ่ งได้รับความเห็ นชอบจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว โดยกองทุนฯและเอไอเอ ร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝ่ ายละครึ่ งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินลงทุนในสัญญาฯ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้
ดังนี้
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิตน้ งวด
หัก: ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในระหว่างงวดจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิปลายงวด

(หน่วย: พันบาท)
65,400,000
(1,000,000)
64,400,000

ในระหว่างงวดปั จจุบนั มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิลดลงจานวน 1,000 ล้านบาท
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ของผูป้ ระเมินมูลค่าอิสระ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

7.

รายได้ จากเงินลงทุนในสั ญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้ สุทธิ

รายได้จากค่าโดยสาร
หัก: ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าซ่อมแซมและบารุ ง
รายจ่ายฝ่ ายทุน
รวมรายได้จากเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,791,837
1,741,710
(394,815)
(332,186)
(112,787)
(121,011)
(69,824)
(89,956)
1,214,411
1,198,557

รายได้จากค่าโดยสาร
หัก: ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าซ่อมแซมและบารุ ง
รายจ่ายฝ่ ายทุน
รวมรายได้จากเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
5,193,659
5,089,514
(1,072,074)
(1,002,432)
(336,805)
(334,840)
(168,918)
(211,769)
3,615,862
3,540,473

เงินฝากธนาคาร
ธนาคาร/ประเภทบัญชี

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
รวม

เงินต้น (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2561
2561
2561
2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
40,440

40,330

0.375

0.375

18,813
59,253

87,563
127,893

0.500

0.500
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8.

กาไรสะสม
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิสะสม
19,997,271
กาไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
2
กาไรสุ ทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม
3,967,931
(18,793,636)
หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสะสม
กาไรสะสมต้นงวด/ปี
5,171,568
บวก: การเพิ่มขึ้นในสิ นทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานในระหว่างงวด/ปี
2,545,563
(3,501,740)
หัก: การแบ่งปั นส่ วนทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด/ปี
4,215,391
กาไรสะสมปลายงวด/ปี

9.

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561
15,375,769
2
4,367,878
(14,134,296)
5,609,353
4,221,555
(4,659,340)
5,171,568

การแบ่ งปันส่ วนทุนให้ ผู้ถือหน่ วยลงทุน
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ประกาศจ่าย

สาหรับรอบระยะเวลา

28 พฤษภาคม 2561
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
14 สิ งหาคม 2561
1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รวมเงินปันผลสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

23 พฤษภาคม 2560
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
15 สิ งหาคม 2560
1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
รวมเงินปันผลสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราหน่วยละ
(บาท)
0.200
0.196
0.209
0.605

0.207
0.192
0.203
0.602

รวม
(พันบาท)
1,157,600
1,134,448
1,209,692
3,501,740

1,198,116
1,111,296
1,174,964
3,484,376
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญ ญาระหว่างกองทุ น ฯ และบริ ษ ัท เหล่ านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
(บริ ษทั จัดการฯ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่)
รับโอนรายได้ค่าโดยสารสุ ทธิ
สารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริ หาร
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

13,415

13,506

1,214,411
-

1,198,557
694

14,381

17,457

นโยบายการกาหนดราคา

ตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
(บริ ษทั จัดการฯ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
บริษัท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายใหญ่)
รับโอนรายได้ค่าโดยสารสุ ทธิ
สารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการบริ หาร
เรี ยกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ

40,215

40,410

3,615,862
13,307

3,540,473
13,075

46,644

43,456

นโยบายการกาหนดราคา

ตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่ระบุในสัญญา
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 31 มี น าคม 2561 กองทุ น ฯมี ย อดคงเหลื อ ที่ มี ส าระส าคัญ กับ บริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
บริษัท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ
สารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริ หาร

4,474

4,539

234,053
13,307

59,784
-

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนฯมีรายการซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาก
กองทุนแห่ งหนึ่ งเป็ นจานวน 1,617 ล้านบาท (2560: 1,040 ล้านบาท) ซึ่ งกองทุนดังกล่าวบริ หารงานโดย
บริ ษทั จัดการฯ
11. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนฯได้ซ้ือขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุน
ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน) เป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 9,963 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 14.98 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ถวั เฉลี่ยระหว่างงวด (2560: จานวน 11,177 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 16.72)
12. ภาระผูกพัน
12.1 กองทุ น ฯมี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ ายค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ าธรรมเนี ย มผูด้ ู แ ลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญ
ั ญาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและหนังสื อชี้ชวน
12.2 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริ หารตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5
12.3 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ ใน
นามของบีทีเอสซีดงั ต่อไปนี้
ก) ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
กองทุนฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุ งระบบรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพสายหลัก และการปรับปรุ งอาคารสานักงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข) ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าและบริ การ
กองทุนฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การอื่นๆ ที่จะต้องจ่ายชาระในอนาคต
ค) ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาซ่อมบารุ งฯ
กองทุนฯมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและค่าธรรมเนี ยมการจัดหาอะไหล่ใน
การซ่อมบารุ งของโครงการ
ง) การค้ าประกัน
กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าซึ่ งออกโดยธนาคารในนามของ
บีทีเอสซี ให้กบั การไฟฟ้านครหลวงเป็ นจานวนประมาณ 38 ล้านบาท (31 มีนาคม 2561: 38 ล้านบาท)
ซึ่งเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและโอนสิ ทธิรายได้สุทธิ
จ) ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กองทุนฯมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในอนาคตใน
กรณี ที่พนักงานของบี ทีเอสซี เกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพสายหลัก
12.4 กองทุนฯมีภาระผูกพันภายใต้บนั ทึกข้อตกลงการก่อสร้างสถานี ศึกษาวิทยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บีทีเอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ล้านบาท โดยกองทุนฯและเอไอเอร่ วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ฝ่ ายละครึ่ งหนึ่ง
12.5 กองทุนฯมีภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้องกับสัญญาบริ การที่ตอ้ งจ่ายชาระในอนาคต จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวมีดงั นี้
31 ธันวาคม 2561
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
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13

(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)
5
17

13. ส่ วนงานดาเนินงาน
กองทุนฯดาเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซื้ อและโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ จาก
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนกรุ งเทพสายหลัก และดาเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดี ยวคือ
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก าไร สิ น ทรั พ ย์ และหนี้ สิ น ทั้งหมดที่ แ สดงในงบการเงิ น นี้ จึ ง
เกี่ยวข้องกับส่ วนงานทางธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ดงั กล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2561 กองทุนฯมี สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินลงทุนในสัญญาซื้ อ
และโอนสิ ทธิ รายได้สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

-

-

963

1,088

64,400
-

65,400
-

64,400
963

65,400
1,088

ในระหว่างงวด ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
15. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั จัดการฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
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