
 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2562 



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562  31 มีนาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ แต่สอบทานแลว้)
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 61,432 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 61,432 ลา้นบาท)) 5 58,800,000           59,100,000           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 1,040 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 1,105 ลา้นบาท)) 1,041,734             1,106,546             
เงินฝากธนาคาร 7 54,447                  66,973                  
ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 139,415                -                            
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1                            83                          
สินทรัพยอ่ื์น 2,995                    4,831                    

รวมสินทรัพย์ 60,038,592           60,278,433           

หนีสิ้น
เจา้หน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 -                            141,433                
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,243                  9,586                    
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 82                          6,015                    
หน้ีสินอ่ืน 2,083                    2,082                    

รวมหนีสิ้น 12,408                  159,116                

สินทรัพย์สุทธิ 60,026,184           60,119,317           

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน 8

   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.4420 บาท

      (31 มีนาคม 2562: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท) 60,438,296           61,416,468           
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 60,438,296           61,416,468           
ขาดทุนสะสม 9 (412,112)               (1,297,151)            

สินทรัพย์สุทธิ 60,026,184           60,119,317           
-                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3708                10.3868                

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)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุข้อ 5)  
เงินลงทุนในสญัญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพือ่รับโอนรายไดสุ้ทธิที่มาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานลงวนัที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาสมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,432,135 58,800,000 98.26                     61,432,135 59,100,000 98.16                     

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 61,432,135 58,800,000 98.26                     61,432,135 59,100,000 98.16                     

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
พันธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19606A 6 มิถุนายน 2562 1.6700 -1.7050 -                             -                             -                         640,000                 638,050                 1.06                       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19606B 6 มิถุนายน 2562 1.7000 -                             -                             -                         100,000                 99,712                   0.17                       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19613A 13 มิถุนายน 2562 1.6300 - 1.7050 -                             -                             -                         255,000                 254,161                 0.42                       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19613B 13 มิถุนายน 2562 1.6750 -1.6850 -                             -                             -                         115,000                 114,623                 0.19                       
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19905A 5 กนัยายน 2562 1.7400 - 1.7600 815,000                 812,451                 1.36                       -                             -                             -                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19905B 5 กนัยายน 2562 1.7400 - 1.7750 230,000                 229,283                 0.38                       -                             -                             -                             

รวมเงินลงทุนในพันธบัตร 1,045,000 1,041,734 1.74                       1,110,000 1,106,546 1.84                       
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,045,000 1,041,734 1.74                       1,110,000 1,106,546 1.84
รวมเงินลงทุน 62,477,135 59,841,734 100.00                   62,542,135 60,206,546 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

31 มีนาคม 2562

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

30 มิถุนายน 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 11 1,202,334             1,166,935             

ดอกเบ้ียรับ 5,914                    4,052                    

รวมรายได้ 1,208,248             1,170,987             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11 12,104                  13,321                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3,228                    3,552                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,334                    1,334                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,476                    4,535                    

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2,052                    10,040                  

รวมค่าใช้จ่าย 23,194                  32,782                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,185,054             1,138,205             

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (300,015)               47                         

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน (300,015)               47                         

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 885,039                1,138,252             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกําไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,185,054             1,138,205             

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (300,015)               47                         

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 885,039                1,138,252             

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 8 (978,172)               -                            

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 10 -                            (1,157,600)            

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (93,133)                 (19,348)                 

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 60,119,317           66,588,036           

สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 60,026,184           66,568,688           

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 885,039                1,138,252             

ปรับกระทบการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,289,542)            (2,095,582)            

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,360,000             2,155,000             

   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 70,458                  59,418                  

   ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน (139,415)               (155,328)               

   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียลดลง 82                         66                         

   สินทรัพยอ่ื์นลดลง 1,836                    2,173                    

   เจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลง (141,433)               -                            

   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 657                       30,903                  

   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง (5,933)                   (273)                      

   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1                           (103)                      

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (5,661)                   (3,778)                   

   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 300,015                (47)                        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 965,646                1,071,283             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (978,172)               -                            

   การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -                            (1,157,600)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (978,172)               (1,157,600)            

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (12,526)                 (86,317)                 

เงินฝากธนาคารตน้งวด 66,973                  127,893                

เงินฝากธนาคารปลายงวด 54,447                  41,576                  

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

งบกระแสเงินสด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2560 2559 2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.3868                      11.5045                      11.5801                      11.5382                      11.3145                      

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2048                        0.1966                        0.1928                        0.1896                        0.1689                        

   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.0518)                      -                                 (0.0346)                      0.0345                        0.0299                        

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.1530                        0.1966                        0.1582                        0.2241                        0.1988                        

หกั: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.1690)                      -                                 -                                 (0.0640)                      (0.0480)                      

        การแบ่งปันส่วนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน -                                 (0.2000)                      (0.2070)                      (0.1670)                      (0.1380)                      

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.3708                      11.5011                      11.5313                      11.5313                      11.3273                      

อัตราส่วนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.46 1.71 1.37 1.95 1.75

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมท่ีสําคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 60,026,184 66,568,688 66,743,677 66,743,669 65,562,449

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.04 0.05 0.05 0.09 0.20

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.00 1.76 1.72 1.74 1.69

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายและการเพิม่ขึ้นของ

   เงินลงทุนระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.08 0.09 0.08 0.11 0.04                            

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 60,493,787 66,574,182 66,910,332 66,669,999 65,566,264

* การซ้ือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซ้ือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง

   ซ่ึงไม่รวมถึงการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน หรือการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ข้อมูลทางการเงินที่สําคญั
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอน
แลว้ในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจาก
ประชาชนและผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯไดล้งทุนเร่ิมแรกในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน
ของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”)                                      
ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึง                       
สถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน 
(“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทั้งน้ีกองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระท าได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

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

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่                                   
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการในงบดุล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน                        
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 
ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดให้
กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                            
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ 
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนับริษทัจดัการฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน 
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 บริษทัจดัการฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุนฯ 

4. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

5. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจ
เฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ  

 ภายใตส้ัญญาฯ กองทุนฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) 
รายปีใหแ้ก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีท่ีรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนประจ าปีสูงกว่าประมาณการรายไดสุ้ทธิประจ าปี
ในอตัราดงัน้ี  

ก) อตัราร้อยละ 10 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณ
การรายไดสุ้ทธิประจ าปี 

ข) อตัราร้อยละ 15 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 125 ของประมาณการรายไดสุ้ทธิประจ าปี 

 ภายใตส้ัญญาสนบัสนุนและค ้าประกนัโดยบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผูใ้ห้การค ้าประกนัแบบการจ ากดัความรับผิดต่อการ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสซีภายใตส้ัญญาฯ (ทั้งน้ี ไม่มีการรับประกนัจ านวนรายไดค่้าโดยสารสุทธิ
ในอนาคตท่ีกองทุนฯจะไดรั้บ) นอกจากน้ี บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต ่า 
ร้อยละ 97.46 ไว ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนบัสนุน
และค ้าประกนั บีทีเอสกรุ๊ปไดจ้  าน าหุน้ในบีทีเอสซีดงักล่าวทั้งหมดไวก้บักองทุนฯ และเขา้ท าสัญญาจะซ้ือ
จะขายหุ้นกบักองทุนฯ เพื่อขายหุ้นท่ีตนถือในบีทีเอสซีดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิซ้ือหุน้ 
บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจา้ของเม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคาท่ี
ก าหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้  

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 59,100,000 
หกั: ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด (300,000) 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 58,800,000 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลงจ านวน 300 ลา้นบาท 
จากการประเมินมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ของผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ 

6. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,700,879 1,639,486 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (312,430) (347,966) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (105,686) (114,598) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (80,429) (9,987) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 1,202,334 1,166,935 

7. เงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 32,900 47,137 0.375 0.375 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 21,547 19,836 0.500 0.500 

รวม 54,447 66,973   

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

8. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 จ านวน                    

หน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วย ทุนจดทะเบียน 
 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2562 5,788,000 10.6110 61,416,468 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.1690) (978,172) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 5,788,000 10.4420 60,438,296 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กองทุนฯไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.169 บาท                 
คิดเป็นจ านวนเงิน 978 ล้านบาท โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยจดทะเบียน เพื่อเป็นการ                           
ลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงเป็นรายการทางบญัชีท่ีไม่มี
กระแสเงินสดออกไปจริง 

9. ขาดทุนสะสม 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                  
30 มิถุนายน 2562  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2562 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 24,522,651 19,997,271 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม (2,332,100) 3,967,931 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (23,487,704) (18,793,636) 
ก าไร (ขาดทุน) สะสมตน้งวด/ปี (1,297,151) 5,171,568 
บวก: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานในระหวา่งงวด/ปี 885,039 (1,774,651) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี - (4,694,068) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (412,112) (1,297,151) 

10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 

28 พฤษภาคม 2561 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.200 1,157,600 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  0.200 1,157,600 
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11. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 
(บริษทัจดัการฯ) 

   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12,104 13,321 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 
   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 1,202,334 1,166,935 ตามท่ีระบุในสัญญา 
ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการบริหาร 

434 8,715 ตามท่ีระบุในสัญญา 

เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 3,132 12,497 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,960 4,098 
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 139,415 - 
เจา้หน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - 141,433 

12. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงิน
ลงทุนในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 2,650 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2561: จ  านวน 4,171 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.27) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ภาระผูกพนั 

13.1 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและหนงัสือช้ีชวน 

13.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

13.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใน
นามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั และการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่าและบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 

ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่ใน
การซ่อมบ ารุงของโครงการ 

ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ 
บีทีเอสซีใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 38 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

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

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.5 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย           
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 5 5 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 13 13 

14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กองทุนฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจาก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้ น รายได้ ก าไร สินทรัพย ์และหน้ีสินทั้ งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึง                                 
เก่ียวขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว 

15. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ 
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - - - 58,800 59,100 58,800 59,100 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - 1,042 1,107 - - 1,042 1,107 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 


	AUDITOR_REPORT.DOC
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES.DOC

