
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
รายงาน และ งบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
(กองทุนฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด           
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินและสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ   
จากกองทุนฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี                  
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ     
ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม      
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                                      
โคโรนา 2019 ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนฯไดมี้การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวแลว้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                     
31 มีนาคม 2565 ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 กองทุนฯมีเงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ                                                    
ซ่ึงแสดงตามมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 38,740 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนดงักล่าวไม่มีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและ                               
ไม่สามารถหาราคาเทียบเคียงไดส้ าหรับเงินลงทุนอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั ผูบ้ริหารกองทุนฯจึงก าหนด
ราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวโดยอา้งอิงจากราคาประเมินท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์
วิธีพิจารณาจากรายได ้ผูบ้ริหารกองทุนฯตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีส าคญัเก่ียวกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน                     
ในอนาคตและการประเมินแผนงานในอนาคตในการบริหารเงินลงทุนดงักล่าว รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
สมมติฐานท่ีส าคญั ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการวดัมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าว 

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

ผูบ้ริหารกองทุนฯเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกองทุนฯ  
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้                                    
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกองทุนฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้บ้ริหารกองทุนฯทราบเพื่อใหมี้การด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารกองทุนฯต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม                                      
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและ
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผดิชอบเก่ียวกบั
การควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯพจิารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

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

ผูบ้ริหารกองทุนฯมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนฯ  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก 
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารกองทุนฯจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
กองทุนฯ และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกองทุนฯ
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนฯตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูบ้ริหารกองทุนฯวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่ 
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูบ้ริหารกองทุนฯ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

พิณผกา อคัรนุพงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5767 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 27 พฤษภาคม 2565 



ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564
สินทรัพย์
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 61,725 ลา้นบาท (2564: 61,724 ลา้นบาท)) 6 38,740,000,000       44,790,000,000       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายติุธรรม 
   (ราคาทุน: 589 ลา้นบาท (2564: 604 ลา้นบาท)) 5 589,579,849            604,568,151            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 17,464,759              67,907,912              
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 9 32,158,161              12,560,264              
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,467                       5,691                       
สินทรัพยอ์ื่น 3,909,153                4,403,109                
รวมสินทรัพย์ 39,383,116,389       45,479,445,127       
หนี้สิน
เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,059,694              144,366,380            
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย -                               694,034                   
หน้ีสินอื่น 12,365,328              12,475,159              
รวมหนี้สิน 35,425,022              157,535,573            
สินทรัพย์สุทธิ 39,347,691,367       45,321,909,554       
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 10 55,298,552,000       56,097,296,000       
ขาดทุนสะสม 11 (15,950,860,633)      (10,775,386,446)      
สินทรัพย์สุทธิ 39,347,691,367       45,321,909,554       

-                               -                               
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.7981                     7.8303                     
จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 5,788,000,000 5,788,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท
งบแสดงฐานะการเงิน



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ
ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน
(บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุข้อ 6)  
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพือ่รับโอนรายไดสุ้ทธิที่มาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสัญญาสัมปทานลงวนัที่ 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม
ระหว่างกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม
รายไดต้ั้งแต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายสุัญญาสัมปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,724,528,368 38,740,000,000 98.50                             61,724,000,000 44,790,000,000 98.67                             

รวมเงินลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 61,724,528,368 38,740,000,000 98.50                             61,724,000,000 44,790,000,000 98.67                             

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (ร้อยละ)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลงั TB21527A 25 พฤษภาคม 2564 0.3350 -                                     -                                     -                                     20,000,000                    19,985,410                    0.04                               
กระทรวงการคลงั TB22608A 8 มิถุนายน 2565 0.4500 - 0.4900 115,000,000                  114,893,348                  0.29                               -                                     -                                     -                                     

รวมเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง 115,000,000                  114,893,348                  0.29 20,000,000                    19,985,410                    0.04                               

ร้อยละของ ร้อยละของ
วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ มูลค่ายตุิธรรม มูลค่าเงินลงทุน

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

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21513A 13 พฤษภาคม 2564 0.2575 -                                     -                                     -                                     100,000,000                  99,960,892                    0.22                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21604A 4 มิถุนายน 2564 0.2400 - 0.3500 -                                     -                                     -                                     75,000,000                    74,956,891                    0.17                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21610A 10 มิถุนายน 2564 0.2650 - 0.4720 -                                     -                                     -                                     110,000,000                  109,920,565                  0.24                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21617B 17 มิถุนายน 2564 0.3450 -                                     -                                     -                                     40,000,000                    39,974,912                    0.09                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB21617A 17 มิถุนายน 2564 0.3850 - 0.4700 -                                     -                                     -                                     260,000,000                  259,769,481                  0.57                               
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22519A 19 พฤษภาคม 2565 0.4200 160,000,000                  159,911,676                  0.41                               -                                     -                                     -                                     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22526A 26 พฤษภาคม 2565 0.4100 155,000,000                  154,906,632                  0.39                               -                                     -                                     -                                     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22602B 2 มิถุนายน 2565 0.4150 85,000,000                    84,938,681                    0.22                               -                                     -                                     -                                     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22609A 9 มิถุนายน 2565 0.4200 - 0.4350 25,000,000                    24,979,695                    0.06                               -                                     -                                     -                                     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22616A 16 มิถุนายน 2565 0.4820 - 0.4850 50,000,000                    49,949,817                    0.13                               -                                     -                                     -                                     

รวมเงินลงทุนในพันธบัตร 475,000,000                  474,686,501                  1.21 585,000,000                  584,582,741                  1.29
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 590,000,000                  589,579,849                  1.50 605,000,000                  604,568,151                  1.33
รวมเงินลงทุน 62,314,528,368             39,329,579,849             100.00 62,329,000,000             45,394,568,151             100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

2564

ประเภทเงินลงทุน

(นายวินยั หิรัณยภ์ิญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน



สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้จากการลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 9 942,649,337            2,107,794,176         
ดอกเบ้ียรับ 2,373,403                4,811,096                
รวมรายได้ 945,022,740            2,112,605,272         
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9, 12 36,015,700              42,047,045              
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 12 9,604,187                11,212,545              
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 12 4,183,081                4,455,704                
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 11,981,643              8,927,187                
ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 11,433                     58,574                     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8,160,728                8,466,753                
รวมค่าใช้จ่าย 69,956,772              75,167,808              
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 875,065,968            2,037,437,464         
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (6,050,540,155) (7,872,042,832)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (6,050,540,155)        (7,872,042,832)        
การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,175,474,187)        (5,834,605,368)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวินยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)
กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 875,065,968 2,037,437,464

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (6,050,540,155) (7,872,042,832)

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (5,175,474,187)        (5,834,605,368)        

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งปี 10 (798,744,000)           (2,251,532,001)        

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (5,974,218,187)        (8,086,137,369)        

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 45,321,909,554 53,408,046,923

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 39,347,691,367       45,321,909,554       

-                               -                               

(หน่วย: หน่วย)

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 5,788,000,000         5,788,000,000         

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 5,788,000,000         5,788,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565
(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (5,175,474,187)        (5,834,605,368)        

ปรับกระทบการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

      เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   การซ้ือเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (528,368) (251,835,504)

   รายการขาดทุนสุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 6,050,540,155         7,872,042,832         

   การซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (2,132,726,302)        (2,516,848,040)        

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 2,150,000,000         2,875,000,000         

   การซ้ือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 17,273,698              358,151,960            

   ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (เพิม่ข้ึน) ลดลง (19,597,897)             37,452,189              

   ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 1,224 39,083

   สินทรัพยอ์ื่น (เพิม่ข้ึน) ลดลง 493,956 (336,551)

   เจา้หน้ีอื่นและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) (121,306,686)           119,569,180            

   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) (694,034) 151,734

   หน้ีสินอื่นลดลง (109,831) (15,756,394)

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (2,297,183)               (4,420,605)               

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 748,300,847            2,280,452,556         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (798,744,000) (2,251,532,001)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (798,744,000)           (2,251,532,001)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (50,443,153)             28,920,555              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 67,907,912              38,987,357              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี  17,464,759              67,907,912              

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

งบกระแสเงินสด
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กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

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 กองทุนฯได้ลงทุนเร่ิมแรกในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
(“บีทีเอสซี”) ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขมุวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานี
หมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานี
สะพานตากสิน (“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทั้งน้ีกองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพื่อก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขตท่ีสามารถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึง                                    
ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบใหม่ รวมถึงครบรอบการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นใหม่ทุก 2 ปี ตามความตั้งใจของกองทุนฯ กองทุนฯจึงให้ผูเ้ช่ียวชาญประมาณการผลการ
ด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัท่ีกองทุนฯลงทุนให้สะทอ้นถึงผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ 
COVID-19 รอบใหม่ และปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงการปรับปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน อาทิ การชะลอการปรับอตัราค่าโดยสารสายสีเขียวส่วนหลกั 
การปรับประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับอตัราเงินเฟ้อ การเล่ือนการปรับปรุงสถานี
สะพานตากสิน การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ผนวกกบัการใชโ้ปรโมชัน่ค่าโดยสารแบบใหม่ เป็นตน้ 
ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่งผลให้ราคาประเมิน ณ 31 มีนาคม 2565 เปล่ียนแปลงจากคร้ังก่อน รายละเอียด
เพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อการลงทุน                                            
ในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนด                                 
โดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีระบุในสัญญา
โดยถือตามเกณฑค์งคา้ง  

 ดอกเบ้ียรับบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีโดยใชว้ิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ีย 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.2 เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจ านวนต้นทุนของเงินลงทุน                                      
ณ วนัท่ีกองทุนฯมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงินลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซ้ือเงินลงทุนและค่าใชจ่้าย
โดยตรงทั้งหมดท่ีกองทุนฯจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น  
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 กองทุนฯ วดัมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน                                        
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 

 บริษทัจดัการฯก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใชร้าคา                           
ท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุดจากผูป้ระเมินราคา
อิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงการประเมินมูลค่าจะท า
เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างมีนัยส าคญั แต่อย่างน้อยบริษทัจดัการฯตั้งใจท่ีจะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทุก 2 ปีนับแต่วนัท่ีมี                                  
การประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุดและจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกไตรมาสนับแต่วนัท่ีมี                        
การประเมินราคาคร้ังล่าสุด 

3.3 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนฯ หรือถูก
กองทุนฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกองทุนฯ บริษทัจดัการฯ ผูบ้ริหารกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัจดัการฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของกองทุนฯ 

3.4 ลูกหนีจ้ากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

3.5 การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย 

 กองทุนฯบนัทึกลดก าไรสะสม ณ วนัท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล 

3.6 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากกองทุนฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย 

3.7 ประมาณการหนีสิ้น 

 กองทุนฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯจะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                                         
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกองทุนฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  



 

4 

3.8 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ กอง
ทุนฯ จะตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยน์ั้น
ส้ินสุดลง หรือเม่ือกองทุนฯ โอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด 
หรือการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยรั์บรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีกองทุนฯ มีสิทธิใน                                    
เงินลงทุน โดยตน้ทุนในการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้นรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตอ้งการของตลาดซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงตาม
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาท่ีค านวณจากอตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวนัท่ีวดัมูลค่า                           
เงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับแสดงในราคาท่ี
ค านวณจากอตัราผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย ซ่ึงบริษทัจดัการฯพิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทน
ท่ีดีท่ีสุดของมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการก าไรหรือขาดทุน
สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ราคาทุนของเงิน
ลงทุนท่ีจ าหน่ายใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

 เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดใ้ชมู้ลค่าเงินตน้
บวกดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัวดัมูลค่าเงินลงทุนในการก าหนดมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไดแ้ยกแสดงดอกเบ้ียคา้ง
รับไวใ้น “ดอกเบ้ียคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.9 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

  



 

5 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กองทุนฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

 ในการจัดท างบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี  บริษัทจัดการฯจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                                                    
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง                                                     
ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                                          
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั
มีดงัน้ี 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 การวดัมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิก าหนดโดยใช้มูลค่าตามรายงาน    
การประเมินหรือรายงานสอบทานการประเมินค่าของผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) โดยในการประเมินค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีการประมาณการจ านวน
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะเกิดจากธุรกิจระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย
ประมาณการรายไดค่้าโดยสารหักดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาตลอด
ระยะเวลาสัญญาสัมปทานท่ีเหลืออยู่ และน ามาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัดว้ยอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม     
โดยผลรวมของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน                
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวประกอบดว้ย จ านวนเท่ียวโดยสาร อตัราค่าโดยสารเฉล่ีย     
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน รายจ่ายฝ่ายทุน และอตัราคิดลด เป็นตน้ 
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5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์) 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2565 2564 
ยอดคงเหลือ ณ วนัต้นปี 605 959 
เพิ่มข้ึน 2,133 2,517 
จ าหน่าย (2,150) (2,875) 
รายไดด้อกเบ้ีย 2 4 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 590 605 

6. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

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

 ภายใต้สัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิกับบีทีเอสซี บีทีเอสซีตกลงรับภาระภาษีธุรกิจเฉพาะอัน
เก่ียวเน่ืองกบัรายการสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิท่ีเกิดกบักองทุนฯ  

 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  
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 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 ้และเพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของบีทีเอสกรุ๊ปตามสัญญาสนบัสนุน
และค ้ าประกัน บีทีเอสกรุ๊ปได้จ าน าหุ้นในบีทีเอสซีดังกล่าวทั้งหมดไวก้ับกองทุนฯ และเขา้ท าสัญญา          
จะซ้ือจะขายหุ้นกบักองทุนฯ เพื่อขายหุ้นท่ีตนถือในบีทีเอสซีดงักล่าวให้แก่กองทุนฯ โดยกองทุนฯมีสิทธิ
ซ้ือหุน้บีทีเอสซีท่ีบีทีเอสกรุ๊ปเป็นเจา้ของเม่ือเกิดเหตุผดินดัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาฯในราคาท่ี
ก าหนดในสญัญาจะซ้ือจะขายหุน้ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนในสญัญาฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิ - ราคาทุน   
เงินลงทุนในสัญญาฯตน้ปี 61,724,000 61,472,164 
บวก: ค่าก่อสร้างสถานีเซนตห์ลุยส์ (S4) ในระหวา่งปี 528 251,836 
เงินลงทุนในสัญญาฯปลายปี 61,724,528 61,724,000 

ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและ 
โอนสิทธิรายได้สุทธิ   

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนตน้ปี (16,934,000) (9,062,164) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี (6,050,528) (7,871,836) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนปลายปี (22,984,528) (16,934,000) 

เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิปลายปี - ราคายุติธรรม 38,740,000 44,790,000 

 ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ครบรอบการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหม่ทุก 2 ปี ตามความ
ตั้งใจของกองทุนฯ กองทุนฯจึงไดมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใหม่
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีพิจารณารายได ้(Income Approach) ซ่ึงกองทุนฯไดป้รับมูลค่าเงินลงทุน
เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ เป็นมูลค่า 38,740 ลา้นบาท ท าให้มีผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนจากการ
ประเมินเป็นจ านวน 6,051 ลา้นบาท โดยการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในคร้ังน้ีไดส้ะทอ้นถึงผลกระทบ                                                 
ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัอ่ืนๆ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน อาทิ การชะลอการปรับอตัราค่าโดยสารสายสีเขียว                                                
ส่วนหลัก การปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับอัตราเงินเฟ้อ การเล่ือน                                    
การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ผนวกกับการใช้โปรโมชั่น                                      
ค่าโดยสารแบบใหม่ เป็นตน้ 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 2565 2564 
อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 6.00 5.75 
รายไดค่้าโดยสาร (ลา้นบาทต่อปี) 4,759 - 12,545 4,115 - 12,528 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2565 2564 

อตัราคิดลด   
   เพิ่มข้ึน 0.5% (780) (1,020) 
   ลดลง 0.5% 800 1,050 

รายไดค่้าโดยสาร    
   เพิ่มข้ึน 1.0% 560 610 
   ลดลง 1.0% (570) (620) 

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการลดทุน 

การจ่ายเงินปันผล 

 กองทุนฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนมากกว่าปีละ 1 คร้ังในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไร
สะสมเพียงพอ 

 1) บริษทัจดัการฯจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่     
ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ โดยก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ หมายถึงก าไรสุทธิของกองทุนฯ                                     
ท่ีปรับปรุงดว้ยรายการก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนจากการประเมิน รายการเงินส ารองท่ี
กนัไวเ้พื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และรายการเงินส ารองท่ีกนั
ไวเ้พื่อช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามแผนการที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน หรือที่บริษทัจดัการฯไดแ้จง้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 2) ในกรณีท่ีกองทุนฯมีก าไรสะสม บริษทัจัดการฯอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากก าไร                    
สะสมได ้

 3) ในกรณีท่ีกองทุนฯยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
จากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้ 1) และ/หรือจากก าไรสะสมตามขอ้ 2) ขา้งตน้ 
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 การจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 1) บริษทัจดัการฯจะจ่ายภายใน 90 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลนั้น หรือในกรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ภายใน 90 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้น
ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการฯจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีมีมูลค่า     
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้นและให้สะสม                                 
เงินปันผลดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดถดัไป 

การลดทุน 

 บริษทัจดัการฯอาจจะกระท าการลดทุนจดทะเบียนไดเ้ฉพาะเม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

1) การลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนท่ีจะไดมี้การก าหนด 

2) กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ีตอ้งปรากฎขอ้เท็จจริงดว้ยว่ากองทุนไม่มีก าไร
สะสมเหลืออยูแ่ลว้ 

3) กองทุนมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้นการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้
ของกองทุนฯ 

4) กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียน 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
 2565 2564 2565 2564 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
    เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 10,064 8,574 0.125 0.125 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 7,401 59,334 0.150 0.150  

รวม 17,465 67,908   
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9. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2565 2564  
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั 

(บริษทัจดัการฯ) 
   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 36,016 42,047 ตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่) 

   

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 942,649 2,107,794 ตามท่ีระบุในสัญญา 
เรียกเกบ็เงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ 35 9,120 ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
ลงทุนเพ่ิมในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 528 251,836 ตามท่ีระบุในสัญญา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2565 2564 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,682 3,089 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 32,158 12,560 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทุนฯมีรายการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากกองทุนแห่งหน่ึง
เป็นจ านวน 25 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) ซ่ึงกองทุนดงักล่าวบริหารงานโดยบริษทัจดัการฯ 
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10. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีได้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุนส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี                                    
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 2565 2564 

 
จ านวนหน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

ทุน 
จดทะเบียน จ านวนหน่วย 

มูลค่า 
ต่อหน่วย 

ทุน 
จดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้ปี 5,788,000 9.6920 56,097,296 5,788,000 10.0810 58,348,828 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.1380) (798,744) - (0.3890) (2,251,532) 
ยอดปลายปี 5,788,000 9.5540 55,298,552 5,788,000 9.6920 56,097,296 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั กองทุนฯไดป้ระกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย                                     
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศลดทุน มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนับาท) 

31 พฤษภาคม 2564 0.0490 283,612 
14 กมุภาพนัธ์ 2565 0.0890 515,132 
รวม 0.1380 798,744 

11. ขาดทุนสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 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) 
ขาดทุนสะสมตน้ปี (10,775,386) (4,940,781) 
หกั: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

 ในระหวา่งปี (5,175,474) (5,834,605) 

ขาดทุนสะสมปลายปี (15,950,860) (10,775,386) 
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12. ค่าใช้จ่าย 

บริษทัจัดการฯค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม                               
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนฯ ทั้งน้ีจะไม่ต ่ากวา่ 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) 

13. ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก
ธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4,283 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                  
ร้อยละ 9.54 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉล่ียระหว่างปี (2564: จ านวน 5,644 ล้านบาท หรือคิดเป็น                                       
ร้อยละ 10.75) 

14. ภาระผูกพนั 

14.1 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนแก่คู่สญัญาตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและหนงัสือช้ีชวน 

14.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
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14.3 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิใน
นามของบีทีเอสซีดงัต่อไปน้ี 

ก) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขบวนรถไฟฟ้า การปรับปรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกัและการปรับปรุงอาคารส านกังาน 

ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาบริการ 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งจ่ายช าระในอนาคต 

ค) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงฯ 

กองทุนฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียมการจดัหาอะไหล่ใน
การซ่อมบ ารุงของโครงการ 

ง) การค ้าประกนั 

กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ              
บีทีเอสซีให้กบัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท (2564: 38 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

 จ) ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

กองทุนฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานในอนาคตใน
กรณีท่ีพนักงานของบีทีเอสซีเกษียณอายุในระหว่างอายุคงเหลือของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั 

14.4 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย           
ภายใตส้ญัญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2565 2564 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 3 3 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2 7 
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 กองทุนฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัหน่ึงราย ไดแ้ก่ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

16. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตาม         
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 38,740 38,740 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 590 - 590 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 44,790 44,790 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 605 - 605 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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17. เคร่ืองมือทางการเงิน 

17.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกองทุนฯประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี
และเจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์กองทุนฯมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กองทุนฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
บริษทัจดัการฯควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้การน าส่งเงินสดรับจากรายไดค่้าโดยสารสุทธิใหแ้ก่
กองทุนฯเป็นรายวนั ดงันั้น กองทุนฯจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กองทุนฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์และเงินฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั หรือมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกองทุนฯ
จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 
ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 590 - - 590 0.4100 - 0.4900 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 17 - 17 0.1250 - 0.1500 
ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและ                             

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 32 32 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 23 23 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 
ภายใน 1 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 605 - - 605 0.2400 - 0.4720 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 68 - 68 0.1250 - 0.1500 
ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือและ                             

โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 13 13 - 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 144 144 - 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย - - 1 1 - 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กองทุนฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทุนฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

17.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กองทุนฯวดัเงินลงทุนในสญัญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิและเงินลงทุนในหลกัทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม 
เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
กองทุนฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงใน                            
งบแสดงฐานะการเงิน 

18. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ของกองทุนฯในการบริหารทางการเงินคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน        
อย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถให้ผลตอบแทนต่อ                                   
ผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขการจดัตั้งกองทุนฯ 

19. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
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