
 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
รายงาน และ งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
(กองทุนฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินและสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผลการด าเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ กระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กองทุนฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                                      
โคโรนา 2019 ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนฯไดมี้การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวแลว้ในขอ้มูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ 
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 กองทุนฯมีเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิซ่ึง
แสดงตามมูลค่ายติุธรรมในงบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 52,410 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 
ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและไม่สามารถหาราคาเทียบเคียงได้
ส าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูบ้ริหารกองทุนฯจึงก าหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
โดยอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีพิจารณาจากรายได ้                
ผูบ้ริหารกองทุนฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและการประเมิน
แผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุนดงักล่าว รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานท่ีส าคญั                                                
ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจเก่ียวกบัการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
พิจารณาขอบเขตและวตัถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ และประเมินเทคนิคและ
แบบจ าลองท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระเลือกใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินท่ีจดัท าโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองดงักล่าว รวมถึงประเมิน
ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวโดยการตรวจสอบกบัขอ้มูลสาธารณะ 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลท่ีจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของสมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุน มีการเปรียบเทียบขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกบัขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต เพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารกองทุนฯในการประมาณผล
การด าเนินงานดงักล่าว ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้ 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารกองทุนฯเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทุนฯ  
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทุนฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารกองทุนฯทราบเพื่อใหมี้การด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพิจารณาวา่จ าเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารกองทุนฯรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารกองทุนฯมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกองทุนฯหรือหยดุด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ  

  



4 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนฯ
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 



5 

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูบ้ริหารกองทุนฯวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่ 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5767 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 พฤษภาคม 2563 



ณ วันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน: 61,472 ลา้นบาท (2562: 61,432 ลา้นบาท)) 6 52,410,000,000       59,100,000,000       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 

   (ราคาทุน: 957 ลา้นบาท (2562: 1,105 ลา้นบาท)) 958,506,834           1,106,545,817        

เงินฝากธนาคาร 9 38,987,357             66,972,989             

ลูกหนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 50,012,453             -                              

ลูกหนีจากดอกเบีย 44,774                    82,840                    

สินทรัพยอื์น 4,066,558               4,831,122               

รวมสินทรัพย์ 53,461,617,976       60,278,432,768       

หนีสิน

เจา้หนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 -                              141,433,034           

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,797,200             9,585,938               

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 542,300                  6,015,255               

หนีสินอืน 28,231,553             2,081,899               

รวมหนีสิน 53,571,053             159,116,126           

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923       60,119,316,642       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนจดทะเบียน

   หน่วยลงทุน 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.0810 บาท

      (31 มีนาคม 2562: 5,788,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.6110 บาท) 11 58,348,828,000       61,416,468,000       

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 58,348,828,000       61,416,468,000       

ขาดทุนสะสม 12 (4,940,781,077)       (1,297,151,358)       

สินทรัพย์สุทธิ 53,408,046,923       60,119,316,642       

-                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.2273                    10.3868                  

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 5,788,000,000 5,788,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบดลุ



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงนิลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืนฐาน (หมายเหตุข้อ 6)  

เงินลงทุนในสญัญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพอืรับโอนรายไดสุ้ทธิทีมาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานลงวนัที 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพมิเติม

ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม

รายไดต้งัแต่วนัที 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาสมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,472,164,496 52,410,000,000 98.20                       61,432,135,000 59,100,000,000 98.16                       

รวมเงนิลงทุนในธุรกจิโครงสร้างพืนฐาน 61,472,164,496 52,410,000,000 98.20                       61,432,135,000 59,100,000,000 98.16                       

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายติุธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

พันธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19606A 6 มิถุนายน 2562 1.6700 - 1.7050 -                               -                               -                               640,000,000           638,050,188           1.06                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19606B 6 มิถุนายน 2562 1.7000 -                               -                               -                               100,000,000           99,711,520             0.17                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19613A 13 มิถุนายน 2562 1.6300 - 1.7050 -                               -                               -                               255,000,000           254,161,417           0.42                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB19613B 13 มิถุนายน 2562 1.6750 - 1.6850 -                               -                               -                               115,000,000           114,622,692           0.19                         

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20604A 4 มิถุนายน 2563 0.9500 - 1.1000 636,000,000           635,018,503           1.19                         -                               -                               -                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20604B 4 มิถุนายน 2563 0.9650 - 1.0900 234,000,000           233,643,582           0.44                         -                               -                               -                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20611A 11 มิถุนายน 2563 0.7975 - 0.8400 90,000,000             89,844,749             0.17                         -                               -                               -                               

รวมเงนิลงทุนในพันธบัตร 960,000,000 958,506,834 1.80 1,110,000,000 1,106,545,817 1.84

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 960,000,000 958,506,834 1.80 1,110,000,000 1,106,545,817 1.84

รวมเงนิลงทุน 62,432,164,496 53,368,506,834 100.00 62,542,135,000 60,206,545,817 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประเภทเงินลงทุน

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

ประเภทเงินลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีีเอสโกรท 

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

2563

ณ วันที 31 มีนาคม 2563

2562



สําหรับปีสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 8, 10 4,798,391,947        4,603,000,520        

ดอกเบียรับ 20,352,140             17,652,577             

รวมรายได้ 4,818,744,087        4,620,653,097        

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 14 47,814,143             52,830,373             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 14 12,750,438             14,088,099             

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 14 5,112,377               5,350,000               

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 8,390,931               12,544,041             

ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 77,297                    -                              

ค่าใชจ่้ายอืน 14,585,715             10,459,823             

รวมค่าใช้จ่าย 88,730,901             95,272,336             

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,730,013,186        4,525,380,761        

รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (6,729,850,906)       (6,300,031,837)       

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน (6,729,850,906)       (6,300,031,837)       

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน (1,999,837,720)       (1,774,651,076)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                              

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกาํไรขาดทุน



สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 4,730,013,186 4,525,380,761

รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (6,729,850,906)         (6,300,031,837)         

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (1,999,837,720)         (1,774,651,076)         

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 11 (3,067,639,999)         -

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 13 (1,643,792,000)         (4,694,068,000)         

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (6,711,269,719)         (6,468,719,076)         

สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 60,119,316,642 66,588,035,718

สินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 53,408,046,923         60,119,316,642         

-                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (1,999,837,720)         (1,774,651,076)         

ปรับกระทบการเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซือเงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (40,029,496)              -                                

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (4,612,253,030)         (6,626,799,532)         

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,780,000,000           6,545,000,000           

   การซือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 167,746,970             (81,799,532)              

   ลูกหนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (เพมิขึน) ลดลง (50,012,453)              59,783,921               

   ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับ (เพมิขึน) ลดลง 38,066 (9,301)                       

   สินทรัพยอื์นลดลง 764,564 117,164

   เจา้หนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพมิขึน (ลดลง) (141,433,034)            141,433,034             

   เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิมขึน 15,211,262               2,677,649                 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายเพมิขึน (ลดลง) (5,472,955)                1,813,717

   หนีสินอืนเพมิขึน 26,149,654 50,768

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (19,529,397)              (16,300,334)              

   รายการขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6,729,850,906           6,300,031,837           

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 4,683,446,367           4,633,147,847           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

  การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (3,067,639,999)         -                                

  การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (1,643,792,000)         (4,694,068,000)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (4,711,431,999)         (4,694,068,000)         

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (27,985,632)              (60,920,153)              

เงินฝากธนาคารตน้ปี 66,972,989               127,893,142             

เงินฝากธนาคารปลายปี  38,987,357               66,972,989               

-                                -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกระแสเงินสด



กองทุนรวมโครงสร้างพนืฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2561 2560 2559

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 10.3868 11.5045 11.5801                11.5382 11.3145

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน

   รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8172                  0.7818 0.7985 0.7745 0.6946                  

   รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวดัมูลค่าเงนิลงทุน (1.1627)                 (1.0885) (0.0691) 0.0634 0.2401                  

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุนทงัสิน (0.3455)                 (0.3067) 0.7294 0.8379 0.9347

หกั: การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (0.5300)                 -                            -                            (0.0640)                 (0.0480)                 

        การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (0.2840)                 (0.8110) (0.8050) (0.7320)                 (0.6630)                 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี 9.2273                  10.3868                11.5045                11.5801                11.5382                

-                            0.02                      (0.22)                     (0.22)                     

อตัราส่วนการเปลยีนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

   ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลยีระหว่างปี (ร้อยละ) -3.36 -2.70 6.32 7.25 8.22

อตัราส่วนทางการเงินและข้อมูลประกอบเพมิเติมทีสําคัญ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (บาท) 53,408,046,923 60,119,316,642 66,588,035,718 67,025,821,164 66,783,595,250

อตัราส่วนของค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหว่างปี (ร้อยละ) 0.15 0.14 0.14 0.17 0.72

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

   ถวัเฉลียระหว่างปี (ร้อยละ) 8.11 7.02 7.06 6.87 6.83

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของการซือขายและการเพมิขึนของ

   เงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างปี (ร้อยละ)* 0.35 0.37 0.35 0.37                      0.15                      

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลียระหว่างปี (บาท) 59,452,712,510 65,826,659,522 66,782,170,165 66,876,292,580 65,850,435,234

* การซือขายเงนิลงทุนไม่นบัรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตวัสัญญาใชเ้งิน และการซือขายเงนิลงทุนตอ้งเป็นรายการซือหรือขายเงินลงทุนอยา่งแทจ้ริง

   ซึงไม่รวมถึงการซือโดยมีสัญญาขายคืน หรือการขายโดยมีสัญญาซือคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอน
แลว้ในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจาก
ประชาชนและผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯได้ลงทุนเร่ิมแรกในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
(“บีทีเอสซี”) ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานี
หมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง  6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานี
สะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทั้งน้ีกองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน และ /หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

 กองทุนฯบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ
หน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 เน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ คือการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองทุนฯจึงตอ้งท าการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหม่
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญประมาณการผลการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัท่ีกองทุนลงทุนให้สะทอ้นถึง
ผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากขึ้น อาทิ การปรับลดประมาณการอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับลดอตัราเงินเฟ้อ การเล่ือนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน และการชะลอ
การเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นตน้ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงอายุของสัญญาสัมปทานท่ีสั้ นลง ส่งผลให้
ราคาประเมินคร้ังน้ีลดลง รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายการทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   
พ.ศ. 2547 และจัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง                                    
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ส าหรับปีบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กองทุนฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน               
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

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 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุนฯ  

ข. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะเร่ิมใช้ในงวดปีบัญชีท่ีเร่ิมต้นใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ในงวดปีบัญชีปัจจุบันกองทุนฯ จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชี    
ฉบบัท่ี 106  เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน แต่เม่ือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                 
1 มกราคม 2563 มีผลท าให้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ดา้นการลงทุนถูกยกเลิกไป สมาคมบริษทัจดัการลงทุนจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพื่อ                                   
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงได้รับการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ             
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ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) น้ีขึ้นเพื่อบงัคบัใช้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศของ ก.ล.ต.  

แนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้กิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีโดยไม่อ้างอิงถึงมาตรฐาน                                
การรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดไว้                          
ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติไม่ได้ก าหนดไวใ้ห้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย                               
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ เช่น 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย รวมถึงเคร่ืองมือทาง
การเงิน โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนได้เสียให้แสดงหักออกจากส่วนของเจ้าของ 
นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีมีขอ้ก าหนดบางประการท่ีแตกต่างไปจาก
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบติัตาม โดยในการเปล่ียนมาใช้แนว
ปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีได้ก าหนดให้กิจการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั หรือ 
ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรกกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีน้ีและไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้
รายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึกเป็นรายการรอตดัจ่ายไวแ้ละตดัจ าหน่าย
เป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 โดยให้กิจการทยอยตดัต่อไปไดต้ามระยะเวลา
คงเหลือ 

ในการน าแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในงวดปีบัญชีเร่ิมต้นวันท่ี 1 เมษายน 2563 ของกองทุนฯ                                  
ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯ ท่ีเป็นสาระส าคญัในงวดปีบญัชีดังกล่าว 
ยกเวน้เร่ืองกองทุนฯ ไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบท่ีเดิมก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีระบุในสัญญา
โดยถือตามเกณฑค์งคา้ง  

 ดอกเบ้ียรับบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีโดยใชวิ้ธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง  
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 

 เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจ านวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน  

ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้ายโดยตรงทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัจัดการฯก าหนดราคา
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบดุลโดยใชร้าคาท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุดจากผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ซ่ึงการประเมินมูลค่าจะท าเม่ือมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปล่ียนแปลง                                           
แต่อย่างน้อยจะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทุก 3 ปีนับแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุดและจัดให้มี                       
การสอบทานการประเมินมูลค่าอยา่งนอ้ยทุกหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินราคาคร้ังล่าสุด 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว (ถา้มี) ถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการวดั
มูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ีค านวณ
จากอตัราผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแลว้ว่าเป็นตวัแทนท่ีดีท่ีสุด
ของมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนสุทธิจาก
การวดัมูลค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้ชมู้ลค่าเงินตน้                              
บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัมูลค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้งรับ
ไวใ้น “ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย” ในงบดุล 

4.3 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูก
กองทุนฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนฯ บริษทัจดัการฯ ผูบ้ริหาร กิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของกองทุนฯ  
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4.4 ลูกหนีจ้ากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

4.5 การแบ่งปันส่วนทุน 

 กองทุนฯบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.6 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

4.7 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้ นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ 
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้นและกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.8 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัจดัการฯจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

 การวดัมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก าหนดโดยใชมู้ลค่าตามรายงานการ
ประเมินหรือรายงานสอบทานการประเมินค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้(Income 
Approach) โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการประมาณการจ านวนกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีจะเกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั  ซ่ึงประกอบดว้ยประมาณการ
รายไดค้่าโดยสารหกัดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาสัญญา
สัมปทานท่ีเหลืออยู่ และน ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม โดยผลรวมของมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  ข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการ
ประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเท่ียวโดยสาร อตัราค่าโดยสารเฉล่ีย ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และอตัราคิดลด เป็นตน้ 

6. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 กองทุนฯไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกบับีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 
เพื่อรับโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีมาจากการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตาม
สัญญาสัมปทานลงวนัท่ี 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (“สัญญาสัมปทาน”) ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) และบีทีเอสซี โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุมรายได้ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาฯมีผล
บังคับใช้ (17 เมษายน 2556) จนถึงวันหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธันวาคม 2572) โดยรายได้สุทธิ
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากค่าโดยสาร และสิทธิและการเรียกร้องใด ๆ ภายใตห้รือท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือท่ีเป็นไป
ตามสัญญาสัมปทาน หลงัหักด้วยตน้ทุน ค่าใช้จ่าย รายจ่ายฝ่ายทุน และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัท่ีเกิดขึ้นกับบีทีเอสซี       
(ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร หรือ
ขอ้ก าหนดทางการเงินอ่ืน ๆ ของบีทีเอสซี) และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ทั้งน้ีรายไดสุ้ทธิและสิทธิ
และการเรียกร้องใด ๆ ท่ีกองทุนฯจะไดรั้บตามสัญญาฯนั้นจะไม่รวมรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจอ่ืนของ                                                 
บีทีเอสซีซ่ึงรวมถึงรายไดจ้ากส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้า โครงการรถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ
ภายใตส้ัญญากบั กทม. และรายไดจ้ากพื้นท่ีโฆษณาและพื้นท่ีวา่งในสถานีรถไฟฟ้าและบนรถไฟฟ้า 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกบับีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะ
อนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ   
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 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 

 ภายใตส้ัญญาสนับสนุนและค ้าประกนัโดยบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”)                                                       
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบีทีเอสซี บีทีเอสกรุ๊ปเป็นผูใ้ห้การค ้าประกันแบบการจ ากัดความรับผิดต่อการ
ปฏิบติัตามภาระผกูพนัของบีทีเอสซีภายใตส้ัญญาฯ (ทั้งน้ี ไม่มีการรับประกนัจ านวนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ
ในอนาคตท่ีกองทุนฯจะได้รับ) นอกจากน้ี บีทีเอสกรุ๊ปตกลงรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบีทีเอสซีขั้นต ่า   
ร้อยละ 97.46 ไว ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนับสนุน
และค ้ าประกัน บีทีเอสกรุ๊ปได้จ าน าหุ้นในบีทีเอสซีดังกล่าวทั้งหมดไวก้ับกองทุนฯ และเข้าท าสัญญา          
จะซ้ือจะขายหุ้นกบักองทุนฯ เพื่อขายหุ้นท่ีตนถือในบีทีเอสซีดงักล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิ
ซ้ือหุน้บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจา้ของเม่ือเกิดเหตุผิดนดัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคาท่ี
ก าหนดในสัญญาจะซ้ือจะขายหุน้ 

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

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคาทุน   
เงินลงทุนในสัญญาฯตน้ปี 61,432,135 61,432,135 
บวก: ค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในระหวา่งปี 40,029 - 
เงินลงทุนในสัญญาฯปลายปี 61,472,164 61,432,135 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิ   

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนตน้ปี (2,332,135) 3,967,865 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี (6,730,029) (6,300,000) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนปลายปี (9,062,164) (2,332,135) 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิปลายปี - ราคายุติธรรม 52,410,000 59,100,000 
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 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทุนฯไดมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
ใหม่โดยผู ้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีพิจารณารายได้ ( Income Approach) เน่ืองจากมีเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายไดค้่าโดยสารสุทธิ คือการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ซ่ึงกองทุนฯไดป้รับมูลค่าเงินลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรมใหม่ เป็นมูลค่า 52,410 ลา้นบาท ท าใหมี้
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนจากการประเมินเป็นจ านวน 6,730 ลา้นบาท โดยการประเมินมูลค่า                                            
เงินลงทุนในคร้ังน้ีไดส้ะทอ้นถึงผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงมีการ
ปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากขึ้น อาทิ การปรับ
ลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับลดอตัราเงินเฟ้อ การเล่ือนการปรับปรุงสถานี
สะพานตากสิน และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นตน้ 

 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 6.00 7.25 
รายไดค้่าโดยสาร (ลา้นบาทต่อปี) 4,945 - 13,257 7,478 - 14,888 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

อตัราคิดลด   
   เพิ่มขึ้น 0.5% (1,270) (1,500) 
   ลดลง 0.5% 1,320 1,500 

รายไดค้่าโดยสาร    
   เพิ่มขึ้น 1.0% 720 700 
   ลดลง 1.0% (710) (800) 
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7. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 คร้ังในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไร
สะสมเพียงพอ 

 1) บริษทัจดัการฯจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า     
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ โดยก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ หมายถึงก าไรสุทธิของ
กองทุนฯที่ปรับปรุงดว้ยรายการก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนจากการประเมิน รายการ
เงินส ารองท่ีกนัไวเ้พื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และรายการเงิน
ส ารองท่ีกนัไวเ้พื่อช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามแผนการท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการฯ
ไดแ้จง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจัดการฯอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไร                    
สะสมได ้

 3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
จากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้ 1) และ/หรือจากก าไรสะสมตามขอ้ 2) ขา้งตน้ 

 การจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 1) บริษทัจดัการฯจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภายใน 90 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้น
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่า     
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษทัจดัการฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและให้สะสม                                 
เงินปันผลดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

การลดทุน 

 บริษทัจดัการฯอาจจะกระท าการลดทุนจดทะเบียนไดเ้ฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนท่ีจะไดมี้การก าหนด 

2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ีตอ้งปรากฎขอ้เท็จจริงด้วยว่ากองทุนไม่มีก าไร
สะสมเหลืออยูแ่ลว้ 

3) กองทุนมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้
ของกองทุนฯ 

4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียน  
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8. รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 6,814,244 6,962,495 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,245,468) (1,383,798) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (466,027) (467,616) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (304,357) (508,080) 
รายไดสุ้ทธิจากเงินลงทุน 4,798,392 4,603,001 

9. เงินฝากธนาคาร 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 2563 2562 2563 2562 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
    เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 3,225 47,137 0.125 0.375 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 35,762 19,836 0.500 0.500 

รวม 38,987 66,973   

10. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทัเหล่านั้ น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 47,814 52,830 ตามท่ีระบใุนหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 4,798,392 4,603,001 ตามท่ีระบใุนสัญญา 
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

44,875 
40,029 

69,196 
- 

ตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
ตามท่ีระบใุนสัญญา 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,631 4,098 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 50,012 - 
เจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - 141,433 

11. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 2563 2562 

 จ านวน
หน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

ทุน 
จดทะเบียน 

จ านวน
หน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

ทุน 
จดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้ปี 5,788,000 10.6110 61,416,468 5,788,000 10.6110 61,416,468 
การลดมูลค่าหน่วยลงทนุ - (0.5300) (3,067,640) - - - 
ยอดปลายปี 5,788,000 10.0810 58,348,828 5,788,000 10.6110 61,416,468 

12. ขาดทุนสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 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) สะสมตน้ปี (1,297,151) 5,171,568 
บวก: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

ในระหวา่งปี (1,999,838) (1,774,651) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (1,643,792) (4,694,068) 

ขาดทุนสะสมปลายปี (4,940,781) (1,297,151) 
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13. การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศจ่าย ส าหรับรอบระยะเวลา อตัราหน่วยละ รวม 
  (บาท) (พนับาท) 

14 พฤศจิกายน 2562 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 0.103 596,164 
14 กุมภาพนัธ์ 2563 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.181 1,047,628 
รวมเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 0.284 1,643,792 

    
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 
14 กุมภาพนัธ์ 2562 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 0.206 1,192,328 

รวมเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 0.811 4,694,068 

14.  ค่าใช้จ่าย 

บริษทัจัดการฯค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริษทัจดัการฯไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนฯ เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.075 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกนั) 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากว่า 350,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด
ในท านองเดียวกนั) และไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนฯ เป็นตน้ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปีของเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนฯ ทั้งน้ีสูงสุดจ่ายไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใดใน
ท านองเดียวกนั) 
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15. ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ  9,432 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                  
ร้อยละ 15.86 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างปี (2562: จ านวน 13,092 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
19.89) 

16. ภาระผูกพนั 

16.1 กองทุนฯมีภาระผูกพันท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สัญญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและหนงัสือช้ีชวน 

16.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

16.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใน
นามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกัและการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาเช่าและบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 

ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่ใน
การซ่อมบ ารุงของโครงการ 

ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกันการใช้ไฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ              
บีทีเอสซีให้กบัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (2562: 38 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั  
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16.4 กองทุนฯมีภาระผกูพนัภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ระหวา่งกองทุนฯ บีทีเอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ลา้นบาท โดยกองทุนฯ และเอไอเอร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละคร่ึงหน่ึง 

16.5 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย           
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 4 5 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9 13 

17. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัหน่ึงราย ไดแ้ก่ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

18. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 กองทุนฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม         
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 52,410 52,410 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 959 - 959 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 59,100 59,100 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 1,107 - 1,107 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

19.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนฯ ตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
กองทุนฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ บริษทั
จัดการฯควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีการน าส่งเงินสดรับจากรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่
กองทุนฯเป็นรายวนั ดงันั้น กองทุนฯจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอัตรา
ตลาดในปัจจุบนั หรือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกองทุนฯ
จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 
ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 959 - - 959 0.7975 - 1.1000 
เงินฝากธนาคาร - 39 - 39 0.1250 - 0.5000 
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและ                             

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 50 50 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 25 25 - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย - - 1 1 -  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 
ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 1,107 - - 1,107 1.6300 - 1.7050 
เงินฝากธนาคาร - 67 - 67 0.3750 - 0.5000 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีหน้ีจากสัญญาซ้ือและ                             

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 141 141 - 
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - - 10 10 - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย - - 6 6 - 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

กองทุนฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทุนฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบดุล 

19.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนฯวดัเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม 
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
กองทุนฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

20. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ของกองทุนฯในการบริหารทางการเงินคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน        
อยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถใหผ้ลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

21. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 
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