
 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563                                                  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                                     
โคโรนา 2019 ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนฯไดมี้การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤศจิกายน 2563 



ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563  31 มีนาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 61,536 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2563: 61,472 ลา้นบาท)) 5 53,210,000             52,410,000             
เงินลงทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน
   (ราคาทุน: 949 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2563: 957 ลา้นบาท)) 6 948,964                  958,507                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 75,869                    38,987                    
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 12 91,126                    50,012                    
ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับ 8                             45                           
สินทรัพยอ่ื์น 3,420                      4,067                      
รวมสินทรัพย์ 54,329,387             53,461,618             
หนีสิ้น
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91,674                    24,797                    
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย -                              542                         
หน้ีสินอ่ืน 5,274                      28,232                    
รวมหนีสิ้น 96,948                    53,571                    
สินทรัพย์สุทธิ 54,232,439             53,408,047             
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9 57,596,388             58,348,828             
ขาดทุนสะสม 10 (3,363,949)              (4,940,781)              
สินทรัพย์สุทธิ 54,232,439             53,408,047             

-                              -                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.3698                    9.2273                    
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 5,788,000 5,788,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงฐานะการเงิน



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

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

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (หมายเหตุข้อ 5)  
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพื่อรับโอนรายไดสุ้ทธิที่มาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสัญญาสัมปทานลงวนัที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 จนถงึวนัหมดอายสุัญญาสัมปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,536,213 53,210,000 98.25                       61,472,164 52,410,000 98.20                       

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 61,536,213 53,210,000 98.25                       61,472,164 52,410,000 98.20                       

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุข้อ 6)  
พนัธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20604A 4 มิถุนายน 2563 0.9500 - 1.1000 -                               -                               -                               636,000                   635,019                   1.19                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20604B 4 มิถุนายน 2563 0.9650 - 1.0900 -                               -                               -                               234,000                   233,643                   0.44                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20611A 11 มิถุนายน 2563 0.7975 - 0.8400 -                               -                               -                               90,000                     89,845                     0.17                         
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20D03A 3 ธนัวาคม 2563 0.4675 - 0.4850 600,000                   599,514                   1.11                         -                               -                               -                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB20D03C 3 ธนัวาคม 2563 0.4700 - 0.4800 140,000                   139,884                   0.26                         -                               -                               -                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304A 4 มีนาคม 2564 0.4900 - 0.4925 105,000                   104,783                   0.19                         -                               -                               -                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304B 4 มีนาคม 2564 0.4900 105,000                   104,783                   0.19                         -                               -                               -                               

รวมเงินลงทุนในพนัธบัตร 950,000 948,964 1.75 960,000 958,507 1.80
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 950,000 948,964 1.75 960,000 958,507 1.80
รวมเงินลงทุน 62,486,213 54,158,964 100.00 62,432,164 53,368,507 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

31 มีนาคม 2563

ประเภทเงินลงทุน

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

ประเภทเงินลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7, 12 736,816              1,347,680           
ดอกเบ้ียรับ 671                     5,468                  
รวมรายได้ 737,487              1,353,148           
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12 10,888                12,144                
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,904                  3,238                  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,093                  1,348                  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,282                  1,461                  
ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 5                         11                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,466                  9,249                  
รวมค่าใช้จ่าย 19,638                27,451                
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 717,849              1,325,697           
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (27,176)               (314,365)             
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (27,176)               (314,365)             
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 690,673              1,011,332           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 7, 12 878,218              2,550,014
ดอกเบ้ียรับ 2,675                  11,382
รวมรายได้ 880,893              2,561,396           
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 12 21,551                24,248                
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 5,747                  6,466                  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,175                  2,682                  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 5,605                  5,937                  
ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 40                       11                       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,682                  11,301                
รวมค่าใช้จ่าย 39,800                50,645                
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 841,093              2,510,751           
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 735,739              (614,380)             
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 735,739              (614,380)             
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,576,832           1,896,371           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 841,093              2,510,751           
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 735,739              (614,380)             
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 1,576,832           1,896,371           
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 9 (752,440)             (2,158,924)          
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 824,392              (262,553)             
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 53,408,047         60,119,317         
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายงวด 54,232,439         59,856,764         

-                         
(หน่วย: พนัหน่วย)

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุน ณ วนัตน้งวด 5,788,000           5,788,000           
หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 5,788,000           5,788,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
(หน่วย: พนับาท)

2563 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 1,576,832           1,896,371           
ปรับกระทบการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (64,049)               -                         
   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (735,739)             614,380              
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,358,264)          (2,394,600)          
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,370,000           2,470,000           
   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 11,736                75,400                
   ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึน (41,114)               (253,046)             
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 37                       56                       
   สินทรัพยอ่ื์นลดลง 647                     1,079                  
   เจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลง -                         (141,433)             
   เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 66,877                1,305                  
   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง (542)                    (2,676)                 
   หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (22,958)               1,116                  
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (2,405)                 (11,003)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 789,322              2,181,549           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (752,440)             (2,158,924)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (752,440)             (2,158,924)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 36,882                22,625                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 38,987                66,973                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 75,869                89,598                

-                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

งบกระแสเงินสด
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

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

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่                                     
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 มีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อรายไดค่้าโดยสารสุทธิ คือ                                                       
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองทุนฯจึงได้ท าการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นใหม่ตั้งแต่งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญประมาณการผลการ
ด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัท่ีกองทุนลงทุนให้สะทอ้นถึงผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ 
COVID-19 และปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน อาทิ การปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับลด
อตัราเงินเฟ้อ การเล่ือนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นตน้ 
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี รวมถึงอายขุองสญัญาสมัปทานท่ีสั้นลง ส่งผลใหร้าคาประเมิน ณ 31 มีนาคม 2563 ปรับ
ลดลง รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้มูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ทั้งน้ีจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้ งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563 และการประกาศเคอร์ฟิวช่วงเดือน
เมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้จ านวนผูโ้ดยสารและ รายได้ค่าโดยสารสุทธิ                                        
ไตรมาส 1 ปี 2563/64 ลดลงอยา่งมาก แต่ค่อย ๆ เพิ่มข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2563/64 จากสถานการณ์ COVID-19 
ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการประมาณการรายไดสุ้ทธิในปี 2563/64 ไดส้ะทอ้นถึงสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีคาดวา่จ านวนผูโ้ดยสารและรายไดสุ้ทธิจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มข้ึนในเดือนหลงั ๆ จากสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเหลือเพิ่มข้ึนมากกว่ากระแสเงินสด                                         
ท่ีหายไปจากระยะเวลาท่ีสั้นลงของอายสุัญญาสัมปทาน ท าให้ราคาประเมินของมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือ
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิของกองทุนเพิ่มสูงข้ึนจาก ณ 31 มีนาคม 2563 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงิน                                       
ระหวา่งกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล อยา่งไรก็ตาม 
กองทุนฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                                         
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. แนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเร่ิมใช้ในปีปัจจุบัน 

 ก่อนปีปัจจุบนักองทุนฯ จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106                          
เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  แต่เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563                                           
มีผลท าให้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน
ถูกยกเลิกไป สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติทางบัญชีส าหรับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อ                                       
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”)  น้ีข้ึนเพื่อบงัคบัใช้กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศของ ก.ล.ต. (“กิจการ”) 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กิจการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีโดยไม่อา้งอิงถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับอ่ืนท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีก าหนดไว้                                   
ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัไม่ไดก้ าหนดไวใ้หกิ้จการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

 แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดหลกัการบญัชีเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของรายการต่างๆ                                    
เช่น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่า งบการเงินรวม รายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รวมถึงเคร่ืองมือ                                          
ทางการเงิน โดยแนวปฏิบัติทางบัญชีได้ก าหนดให้สินทรัพยท์างการเงินทุกประเภทแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และรายการค่าใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สียให้แสดงหกัออกจากส่วนของ
เจา้ของ นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชียงัไดก้ าหนดส่วนประกอบงบการเงินและรูปแบบการน าเสนอ                                  
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้ งน้ี แนวปฏิบัติทางบัญชีมีข้อก าหนดบางประการ                            
ท่ีแตกต่างไปจากข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมท่ีกิจการเคยปฏิบัติตาม โดย                             
ในการเปล่ียนมาใช้แนวปฏิบติัทางบญัชีเป็นคร้ังแรก แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดให้กิจการปรับปรุง                                       
งบการเงินยอ้นหลัง หรือ ปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางบัญชี                                        
เป็นคร้ังแรกกับก าไรสะสม ณ วนัท่ีเร่ิมต้นใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีน้ี โดยไม่ต้องปรับปรุงงบการเงิน
เปรียบเทียบ และมีการอนุโลมให้รายการค่าใช้จ่ายในการออกส่วนไดเ้สียท่ีเดิมกิจการอาจไดเ้คยบนัทึก                                             
เป็นรายการรอตัดจ่ายไวแ้ละตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 ปีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106                                      
โดยใหกิ้จการทยอยตดัต่อไปไดต้ามระยะเวลาคงเหลือ  
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 การน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัในปีปัจจุบนัไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกองทุนฯ ท่ีเป็น
สาระส าคญั ยกเวน้ กองทุนฯไม่ตอ้งแสดงขอ้มูลทางท่ีการเงิน เช่น อตัราส่วนทางการเงิน ตามรูปแบบ                              
ท่ีเดิมก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น                                    
การลงทุน 

4. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีซ่ึงนโยบายบัญชีและวิธีการค านวณเป็น
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

5. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 

 ภายใตส้ัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิกับบีทีเอสซี (“สัญญาฯ”) บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจ
เฉพาะอนัเก่ียวเน่ืองกบัรายการสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ  

 ภายใตส้ัญญาฯ กองทุนฯตกลงจะจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) 
รายปีใหแ้ก่บีทีเอสซี เฉพาะในกรณีท่ีรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดข้ึนประจ าปีสูงกว่าประมาณการรายไดสุ้ทธิประจ าปี
ในอตัราดงัน้ี  

ก) อตัราร้อยละ 10 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 แต่ไม่เกินร้อยละ 125 ของประมาณ
การรายไดสุ้ทธิประจ าปี 

ข) อตัราร้อยละ 15 ของรายไดสุ้ทธิเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 125 ของประมาณการรายไดสุ้ทธิประจ าปี 

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

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

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 52,410,000 
บวก: ค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ในระหวา่งงวด 64,049 
บวก: ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด 735,951 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 53,210,000 

 ในระหวา่งงวด มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึนจ านวน 736 ลา้นบาท จากการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ของผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ 

6. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 เมษายน 2563 959 
เพิ่มข้ึน 1,358 
จ าหน่าย (1,370) 
รายไดด้อกเบ้ีย 2 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 949 

7. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,142,934 1,840,045 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (283,785) (292,007) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (115,836) (108,475) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (6,497) (91,883) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 736,816 1,347,680 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,695,921 3,540,924 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (538,134) (604,437) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (226,931) (214,161) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (52,638) (172,312) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 878,218 2,550,014 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 10,189 3,225 0.125 0.125 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 65,680 35,762 0.300 0.500 

รวม 75,869 38,987   

9. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 จ านวน                    
หน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วย ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2563 5,788,000 10.0810 58,348,828 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.1300) (752,440) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 5,788,000 9.9510 57,596,388 
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 ในระหว่างงวด กองทุนฯไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย                                     
จดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงเป็น
รายการทางบญัชีท่ีไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศลดทุน มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนับาท) 

1 มิถุนายน 2563 0.130 752,440 
รวม 0.130 752,440 

10. ขาดทุนสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                  
30 กนัยายน 2563  

ส าหรับปี                               
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 มีนาคม 2563 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 29,252,664 24,522,651 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
   
ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม (9,061,951) (2,332,100) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (25,131,496) (23,487,704) 
ขาดทุนสะสมตน้งวด/ปี (4,940,781) (1,297,151) 
บวก: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

ในระหวา่งงวด/ปี 1,576,832 (1,999,838) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งงวด/ปี - (1,643,792) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (3,363,949) (4,940,781) 

11. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                  
มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินประจ าปี 2563 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10,888 12,144 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 736,816 1,347,680 ตามท่ีระบุในสัญญา 
ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการบริหาร 

- 3,622 ตามท่ีระบุในสัญญา 

เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ - 11,543 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 17,177 14,557 ตามท่ีระบุในสัญญา 

 
   (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน  นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 21,551 24,248 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 878,218 2,550,014 ตามท่ีระบุในสัญญา 
ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการบริหาร 

- 4,056 ตามท่ีระบุในสัญญา 

เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,796 14,675 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 64,049 14,557 ตามท่ีระบุในสัญญา 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 มีนาคม 2563 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 มีนาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,568 3,631 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 91,126 50,012 

13. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุน
ในเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 2,792 ลา้นบาท หรือ                     
คิดเป็นร้อยละ 5.20 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2562: จ านวน 4,879 ลา้นบาท หรือ                              
คิดเป็นร้อยละ 8.10) 

14. ภาระผูกพนั 

14.1 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและหนงัสือช้ีชวน 

14.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 5 

14.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ                            
ในนามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั และการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 

ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่                          
ในการซ่อมบ ารุงของโครงการ  
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ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ                      
บีทีเอสซีใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2563: 38 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

14.4 กองทุนฯมีภาระผูกพนัภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงการก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยา (S4) ระหว่างกองทุนฯ บีทีเอสซี
และเอไอเอ ในมูลค่าไม่เกิน 650 ลา้นบาท โดยกองทุนฯและเอไอเอร่วมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ฝ่ายละคร่ึงหน่ึง 

14.5 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 มีนาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 3 4 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7 9 

15. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัหน่ึงราย ไดแ้ก่ บริษทัระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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16. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 มีนาคม 2563 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

30 กนัยายน 
2563 

31 มีนาคม 
2563 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ 
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - - - 53,210 52,410 53,210 52,410 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - 949 959 - - 949 959 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 
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