
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564                                                  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย                                           
สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ                                          
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว                                                             
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของ                                               
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนฯไดมี้การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5767 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 กมุภาพนัธ์ 2565 



ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 61,725 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2564: 61,724 ลา้นบาท)) 4 44,800,000              44,790,000              
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 709 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2564: 604 ลา้นบาท)) 5 709,480                   604,568                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 57,359                     67,908                     
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 11 54,757                     12,560                     
ดอกเบ้ียคา้งรับ -                              6                              
สินทรัพยอ์ื่น 1,342                       4,403                       
รวมสินทรัพย์ 45,622,938              45,479,445              
หนี้สิน
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,942                     144,366                   
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย -                              694                          
หน้ีสินอื่น 12,353                     12,475                     
รวมหนี้สิน 56,295                     157,535                   
สินทรัพย์สุทธิ 45,566,643              45,321,910              
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8 55,813,684              56,097,296              
ขาดทุนสะสม 9 (10,247,041)            (10,775,386)            
สินทรัพย์สุทธิ 45,566,643              45,321,910              

-                              -                              
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 7.8726                     7.8303                     
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินงวด/ปี (พนัหน่วย) 5,788,000 5,788,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบแสดงฐานะการเงิน



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุข้อ 4)  
เงินลงทุนในสญัญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพื่อรับโอนรายไดสุ้ทธิที่มาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานลงวนัที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสญัญาฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุญัญาสมัปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,724,528 44,800,000 98.44                           61,724,000 44,790,000 98.67                           

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 61,724,528 44,800,000 98.44                           61,724,000 44,790,000 98.67                           

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลงั TB21527A 25 พฤษภาคม 2564 0.3350 -                                   -                                   -                                   20,000                         19,985                         0.04                             
กระทรวงการคลงั TB22302A 2 มีนาคม 2565 0.4700 95,000                         94,923                         0.21                             -                                   -                                   -                                   

รวมเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง 95,000                         94,923                         0.21                             20,000                         19,985                         0.04                             

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21513A 13 พฤษภาคม 2564 0.2575 -                                   -                                   -                                   100,000                       99,961                         0.22                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21604A 4 มิถุนายน 2564 0.2400 - 0.3500 -                                   -                                   -                                   75,000                         74,957                         0.17                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21610A 10 มิถุนายน 2564 0.2650 - 0.4720 -                                   -                                   -                                   110,000                       109,921                       0.24                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21617B 17 มิถุนายน 2564 0.3450 -                                   -                                   -                                   40,000                         39,975                         0.09                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21617A 17 มิถุนายน 2564 0.3850 - 0.4700 -                                   -                                   -                                   260,000                       259,769                       0.57                             
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22217A 17 กมุภาพนัธ ์2565 0.4600 130,000                       129,923                       0.29                             -                                   -                                   -                                   
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22224A 24 กมุภาพนัธ ์2565 0.4560 155,000                       154,895                       0.34                             -                                   -                                   -                                   
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303A 3 มีนาคม 2565 0.4300 - 0.4550 100,000                       99,920                         0.22                             -                                   -                                   -                                   
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22303B 3 มีนาคม 2565 0.4500 - 0.4750 230,000                       229,819                       0.50                             -                                   -                                   -                                   

รวมเงินลงทุนในพันธบัตร 615,000                       614,557                       1.35 585,000                       584,583                       1.29
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 710,000                       709,480                       1.56 605,000                       604,568                       1.33
รวมเงินลงทุน 62,434,528                   45,509,480                   100.00 62,329,000                   45,394,568                   100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

31 มีนาคม 2564

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)

(ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 11 391,801               805,065               
ดอกเบ้ียรับ 614                      1,308                   
รวมรายได้ 392,415               806,373               
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11 9,220                   10,741                 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,459                   2,864                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 714                      1,093                   
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 1,550                   1,030                   
ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 3                          12                        
ค่าใชจ่้ายอื่น 592                      1,196                   
รวมค่าใช้จ่าย 14,538                 16,936                 
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 377,877               789,437               
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (250,007)             (2,965,521)          
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (250,007)             (2,965,521)          
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 127,870               (2,176,084)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 6, 11 567,751               1,683,283            
ดอกเบ้ียรับ 1,539                   3,983                   
รวมรายได้ 569,290               1,687,266            
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 11 27,430                 32,292                 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7,315                   8,611                   
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 3,128                   3,268                   
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 6,620                   6,635                   
ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 8                          52                        
ค่าใชจ่้ายอื่น 5,900                   5,878                   
รวมค่าใช้จ่าย 50,401                 56,736                 
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 518,889               1,630,530            
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 9,456                   (2,229,782)          
รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 9,456                   (2,229,782)          
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 528,345               (599,252)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 518,889               1,630,530            
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 9,456                   (2,229,782)          
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 528,345               (599,252)             
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 8 (283,612)             (1,528,032)          
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 244,733               (2,127,284)          
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 45,321,910          53,408,047          
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายงวด 45,566,643          51,280,763          

-                          
(หน่วย: พนัหน่วย)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: พนับาท)

2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 528,345               (599,252)             
ปรับกระทบการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น
     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
   การซ้ือเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (528)                    (129,729)             
   รายการ (กาํไร) ขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (9,456)                 2,229,782            
   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (1,453,439)          (1,912,490)          
   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,350,000            2,110,000            
   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ (103,439)             197,510               
   ลูกหน้ีสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิม่ข้ึน (42,197)               (132,659)             
   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 6                          45                        
   สินทรัพยอ์ื่นลดลง 3,061                   2,525                   
   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) (100,424)             55,937                 
   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง (694)                    (542)                    
   หน้ีสินอื่นลดลง (122)                    (20,335)               
   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (1,489)                 (3,637)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 273,063               1,599,645            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (283,612)             (1,528,032)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (283,612)             (1,528,032)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10,549)               71,613                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 67,908                 38,987                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 57,359                 110,600               

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบกระแสเงินสด



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

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 31 ธันวาคม 2564 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่                                     
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ตั้ งแต่ปลายเดือน
ธันวาคม 2563 กองทุนฯ ได้ท าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่โดยให้ผู ้เ ช่ียวชาญประมาณการ                                 
ผลการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักท่ีกองทุนลงทุนให้สะท้อนถึงผลกระทบท่ีได้รับจาก
สถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน อาทิ การปรับลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับ
ลดจ านวนนกัท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร การปรับลดอตัราเงินเฟ้อ การชะลอการปรับอตัราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลกั การปรับปรุงการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงอตัราค่าแรกเขา้
ของรถไฟฟ้าสายอ่ืน เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่งผลให้ราคาประเมิน ณ 31 มีนาคม 2564 ปรับลดลง 
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้มูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

ส าหรับปี 2564/65 ประมาณการรายได้สุทธิของกองทุนฯคาดว่าจะค่อยๆเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์                     
COVID-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย ท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเหลือเพิ่มข้ึนมากกว่ากระแสเงินสด
ที่หายไปจากระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทานที่สั้นลง อน่ึงจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่
สายพนัธ์ุโอไมครอนตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2564 กองทุนฯไดมี้การปรับปรุงประมาณการรายไดใ้นไตรมาส 4                    
ปี 2564/65 ให้สะทอ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองมากข้ึน ท าให้ราคาประเมินของมูลค่า
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิของกองทุนฯ ณ 31 ธันวาคม 2564 ใกล้เคียงกับราคา
ประเมิน ณ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการใน                            
งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

3. นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีซ่ึงนโยบายบัญชีและวิธีการค านวณเป็น
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

4. 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                                    
บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจ้าของเม่ือเกิดเหตุผิดนัดตามข้อก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคา                                 
ท่ีก าหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้  

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 44,790,000 
บวก: ค่าก่อสร้างสถานีเซนตห์ลุยส์ (S4) ในระหวา่งงวด 528 
บวก: ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด 9,472 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 44,800,000 
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 ในระหว่างงวด มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึนจ านวน 9 ลา้นบาท จากการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ของผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ 

 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 5.65 5.75 
รายไดค่้าโดยสาร (ลา้นบาทต่อปี) 2,475 - 12,528 4,115 - 12,528 

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 605 
เพิ่มข้ึน 1,453 
จ าหน่าย (1,350) 
รายไดด้อกเบ้ีย 1 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 709 

6. รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 767,072 1,167,520 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (258,058) (233,088) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (113,318) (114,163) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (3,895) (15,204) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 391,801 805,065 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 1,593,038 2,863,441 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (682,483) (771,222) 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง (333,497) (341,094) 
 รายจ่ายฝ่ายทุน (9,307) (67,842) 
รวมรายไดจ้ากเงินลงทุน 567,751 1,683,283 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 9,752 8,574 0.125 0.125 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 47,607 59,334 0.150 0.150  

รวม 57,359 67,908   

8. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 จ านวน                    
หน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วย ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2564 5,788,000 9.6920 56,097,296 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.0490) (283,612) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 5,788,000 9.6430 55,813,684 
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 ในระหว่างงวด กองทุนฯไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย                                     
จดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงเป็น
รายการทางบญัชีท่ีไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศลดทุน มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนับาท) 

31 พฤษภาคม 2564 0.0490 283,612 
รวม 0.0490 283,612 

9. ขาดทุนสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                  
31 ธนัวาคม 2564  

ส าหรับปี                               
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 มีนาคม 2564 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 31,290,102 29,252,664 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม (16,933,994) (9,061,951) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (25,131,496) (25,131,496) 
ขาดทุนสะสมตน้งวด/ปี (10,775,386) (4,940,781) 
หกั: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

 ในระหวา่งงวด/ปี 528,345 (5,834,605) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (10,247,041) (10,775,386) 

10. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                    
มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในงบการเงินประจ าปี 2564 
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11. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9,220 10,741 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 391,801 805,065 ตามท่ีระบุในสัญญา 
เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ - 3,933 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - 65,680 ตามท่ีระบุในสัญญา 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 27,430 32,292 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 567,751 1,683,283 ตามท่ีระบุในสัญญา 
เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 35 5,729 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 528 129,729 ตามท่ีระบุในสัญญา 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2564 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2564 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 3,106 3,089 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 54,757 12,560 

12. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 2,804 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 6.18 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2563: จ านวน ประมาณ 4,152 ลา้นบาท หรือ                     
คิดเป็นร้อยละ 7.75) 

13. ภาระผูกพนั 

13.1 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและหนงัสือช้ีชวน 

13.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 

13.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ                            
ในนามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั และการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 
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ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่                          
ในการซ่อมบ ารุงของโครงการ 

ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ                      
บีทีเอสซีใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2564: 38 ลา้นบาท) 
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

13.4 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2564 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 6 3 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3 7 

14. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัหน่ึงราย ไดแ้ก่ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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15. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2564 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2564 

31 มีนาคม 
2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือ 
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - - - 44,800 44,790 44,800 44,790 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - 709 605 - - 709 605 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

16. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2565 
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