
 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2563 



ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562  31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์ แต่สอบทานแลว้)

เงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน: 61,455 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 61,432 ลา้นบาท)) 5 58,300,000           59,100,000           

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน: 1,071 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 1,105 ลา้นบาท)) 1,072,850             1,106,546             

เงินฝากธนาคาร 7 83,683                  66,973                  

ลูกหนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 168,150                -                            

ลูกหนีจากดอกเบีย 2                           83                         

สินทรัพยอื์น 1,596                    4,831                    

รวมสินทรัพย์ 59,626,281           60,278,433           

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 -                            141,433                

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,782                    9,586                    

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 1,513                    6,015                    

หนีสินอืน 17,603                  2,082                    

รวมหนีสิน 28,898                  159,116                

สินทรัพย์สุทธิ 59,597,383           60,119,317           

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน 8

   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.1150 บาท

      (31 มีนาคม 2562: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท) 58,545,620           61,416,468           

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 58,545,620           61,416,468           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 9 1,051,763             (1,297,151)            

สินทรัพย์สุทธิ 59,597,383           60,119,317           

-                            -                            

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 10.2967                10.3868                

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด/ปี (พนัหน่วย) 5,788,000 5,788,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบดลุ



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน (หมายเหตุข้อ 5)  

เงินลงทุนในสญัญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพอืรับโอนรายไดสุ้ทธิทมีาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานลงวนัที 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพมิเติม

ระหวา่งกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม

รายไดต้งัแต่วนัที 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาสมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,454,609 58,300,000 98.19                         61,432,135 59,100,000 98.16                         

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน 61,454,609 58,300,000 98.19                         61,432,135 59,100,000 98.16                         

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทตีราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทตีราไว้ 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 CB20220A 20 กุมภาพนัธ ์2563 1.2500 - 1.4225 145,000                     144,745                     0.25                           -                                -                                -                                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20227A 27 กุมภาพนัธ ์2563 1.4225 40,000                       39,921                       0.07                           -                                -                                -                                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20227B 27 กุมภาพนัธ ์2563 1.2250 - 1.2425 310,000                     309,398                     0.52                           -                                -                                -                                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20305A 5 มีนาคม 2563 1.0950 - 1.4250 495,000                     493,952                     0.83                           -                                -                                -                                

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20305B 5 มีนาคม 2563 1.1150 - 1.1450 85,000                       84,834                       0.14                           -                                -                                -                                

รวมเงินลงทุนในพันธบัตร 1,075,000 1,072,850 1.81                           1,110,000 1,106,546 1.84                           

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,075,000 1,072,850 1.81                           1,110,000 1,106,546 1.84

รวมเงินลงทุน 62,529,609 59,372,850 100.00                       62,542,135 60,206,546 100.00

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 11 1,270,013             1,214,411             

ดอกเบียรับ 5,040                    4,489                    

รวมรายได้ 1,275,053             1,218,900             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11 12,092                  13,415                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 3,225                    3,577                    

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,349                    1,349                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,096                    2,356                    

ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 28                         -                            

ค่าใชจ่้ายอืน 516                       1,258                    

รวมค่าใช้จ่าย 18,306                  21,955                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,256,747             1,196,945             

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน (208,040)               (999,912)               

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (208,040)               (999,912)               

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,048,707             197,033                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกาํไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 11 3,820,027             3,615,862             

ดอกเบียรับ 16,422                  12,629                  

รวมรายได้ 3,836,449             3,628,491             

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11 36,340                  40,215                  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9,691                    10,724                  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,031                    4,031                    

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7,033                    8,183                    

ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 39                         -                            

ค่าใชจ่้ายอืน 11,817                  19,853                  

รวมค่าใช้จ่าย 68,951                  83,006                  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3,767,498             3,545,485             

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัค่าเงินลงทุน (822,420)               (999,922)               

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (822,420)               (999,922)               

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 2,945,078             2,545,563             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกาํไรขาดทุน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 3,767,498             3,545,485             

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (822,420)               (999,922)               

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 2,945,078             2,545,563             

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 8 (2,870,848)            -                            

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด 10 (596,164)               (3,501,740)            

การเปลยีนแปลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (521,934)               (956,177)               

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 60,119,317           66,588,036           

สินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 59,597,383           65,631,859           

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 2,945,078             2,545,563             

ปรับกระทบรายการเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (22,474)                 -                            

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (3,620,395)            (4,992,817)            

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,670,000             5,050,000             

   การซือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 49,605                  57,183                  

   ลูกหนีสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพมิขึน (168,150)               (174,269)               

   ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับ (เพมิขึน) ลดลง 81                         (398)                      

   สินทรัพยอื์นลดลง 3,235                    3,356                    

   เจา้หนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลง (141,433)               -                            

   เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 196                       13,640                  

   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง (4,502)                   (432)                      

   หนีสินอืนเพมิขึน 15,521                  188                       

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (15,855)                 (11,653)                 

   รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 822,420                999,922                

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,483,722             3,433,100             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (2,870,848)            -                            

   การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (596,164)               (3,501,740)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (3,467,012)            (3,501,740)            

เงินฝากธนาคารเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 16,710                  (68,640)                 

เงินฝากธนาคารตน้งวด 66,973                  127,893                

เงินฝากธนาคารปลายงวด  83,683                  59,253                  

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

 2562  2561  2560  2559  2558

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 10.3868               11.5045               11.5801               11.5382               11.3145               

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.6510                 0.6126                 0.5996                 0.5669                 0.5271                 

   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (0.1421)               (0.1728)               (0.0691)               0.0807                 0.0912                 

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน 0.5089                 0.4398                 0.5305                 0.6476                 0.6183                 

หัก: การจา่ยคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.4960)               -                          -                          (0.0640)               (0.0480)               

        การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (0.1030)               (0.6050)               (0.6020)               (0.5440)               (0.4850)               

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 10.2967               11.3393               11.5086               11.5778               11.3998               

อัตราส่วนการเพมิขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานต่อ

   มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.90 3.83 4.59 5.61 5.45

อัตราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพมิเติมทสํีาคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 59,597,383 65,631,859 66,612,031 67,012,707 65,982,550

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.11 0.12 0.12 0.14 0.57

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ) 6.38 5.46 5.32 5.05 5.22

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายและการเพิมขึนของเงินลงทุน

   ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 0.26 0.22 0.22 0.29 0.10

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหวา่งงวด (พนับาท) 60,098,571 66,507,266 66,829,814 66,815,873 65,712,809

* การซือขายเงินลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง

   ซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอน
แลว้ในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจาก
ประชาชนและผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด 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 31 ธันวาคม 2562 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่                                     
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม กองทุนฯไดแ้สดงรายการในงบดุล 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด
และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                                    
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

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

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
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 สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 
ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดให้
กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตาม
หลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ                                       
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันบริษทัจัดการฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐาน                                    
กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 บริษทัจดัการฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กองทุนฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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5. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจ
เฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ  

 ภายใตส้ัญญาฯ กองทุนฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) 
รายปีให้แก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีท่ีรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดขึ้นประจ 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 ้าประกันแบบการจ ากัดความรับผิดต่อการ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสซีภายใตส้ัญญาฯ (ทั้งน้ี ไม่มีการรับประกนัจ านวนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ
ในอนาคตท่ีกองทุนฯจะไดรั้บ) นอกจากน้ี บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต ่า                                          
ร้อยละ 97.46 ไว ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนบัสนุน
และค ้าประกนั บีทีเอสกรุ๊ปไดจ้ าน าหุ้นในบีทีเอสซีดงักล่าวทั้งหมดไวก้บักองทุนฯ และเขา้ท าสัญญาจะซ้ือ
จะขายหุ้นกบักองทุนฯ เพื่อขายหุ้นท่ีตนถือในบีทีเอสซีดงักล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิซ้ือหุ้น                                    
บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจ้าของเม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคาท่ี
ก าหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายหุน้  

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

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 59,100,000 
บวก: ค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในระหวา่งงวด 22,474 
หกั: ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด (822,474) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 58,300,000 

 ในระหว่างงวด มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลงจ านวน 822 ลา้นบาท จากการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ของผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ  
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6. รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,815,831 1,791,837 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (342,399) (394,815) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (110,674) (112,787) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (92,745) (69,824) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 1,270,013 1,214,411 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 5,356,755 5,193,659 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (946,836) (1,072,074) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (324,835) (336,805) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (265,057) (168,918) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 3,820,027 3,615,862 

7. เงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 28,304 47,137 0.375 0.375 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 55,379 19,836 0.500 0.500 

รวม 83,683 66,973   
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8. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีได้รับจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 - (0.4960) (2,870,848) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 5,788,000 10.1150 58,545,620 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย                                     
จดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงเป็น
รายการทางบญัชีท่ีไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศลดทุน มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนับาท) 

27 พฤษภาคม 2562 0.1690 978,172 
14 สิงหาคม 2562 0.2040 1,180,752 
14 พฤศจิกายน 2562 0.1230 711,924 
รวม 0.4960 2,870,848 

9. ก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                  
31 ธันวาคม 2562  

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2562 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 24,522,651 19,997,271 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 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 2,945,078 (1,774,651) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี (596,164) (4,694,068) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด/ปี 1,051,763 (1,297,151) 
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10. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 

14 พฤศจิกายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 0.103 596,164 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  0.103 596,164 

   
28 พฤษภาคม 2561 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 0.200 1,157,600 
14 สิงหาคม 2561 1 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 0.196 1,134,448 
14 พฤศจิกายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 0.209 1,209,692 
รวมเงินปันผลส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  0.605 3,501,740 

11. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12,092 13,415 ตามท่ีระบใุนหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 1,270,013 1,214,411 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
(โอนกลบั) ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการบริหาร 

(3,213) - ตามท่ีระบใุนสัญญา 

เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 17,148 14,381 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7,917 - ตามท่ีระบใุนสัญญา 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 36,340 40,215 ตามท่ีระบใุนหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 3,820,027 3,615,862 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการบริหาร 

843 13,307 ตามท่ีระบใุนสัญญา 

เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,823 46,644 ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 22,474 - ตามท่ีระบใุนสัญญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 4,062 4,098 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 168,150 - 
เจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - 141,433 

12. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุน
ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 7,313 ลา้นบาท หรือ                              
คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2561: จ านวน 9,963 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 14.98) 
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13. ภาระผูกพนั 

13.1 กองทุนฯมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและหนงัสือช้ีชวน 

13.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

13.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใน
นามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั และการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาเช่าและบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 

ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่ใน
การซ่อมบ ารุงของโครงการ 

ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ 
บีทีเอสซีใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 38 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

13.4 กองทุนฯมีภาระผูกพนัภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บีทีเอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ลา้นบาท โดยกองทุนฯและเอไอเอร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละคร่ึงหน่ึง 
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13.5 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 4 5 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 13 13 

14. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กองทุนฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจาก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้ก าไร สินทรัพย ์และหน้ีสินทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว 

15. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2562 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2562 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ 

และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - - - 58,300 59,100 58,300 59,100 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - 1,073 1,107 - - 1,073 1,107 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 
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