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1วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ ไตรมาส 1 ปี 61/62

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ผลการด�าเนนิงานของกองทนุส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 (1 เมษายน 2561 – 30 มถินุายน 2561) กองทนุมรีายได้รวม 1,171.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม
32.8 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,138.2 ล้านบาท โดยกองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 61/62
ในอตัรา 0.196 บาทต่อหน่วย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 66,568.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.5011 บาทต่อหน่วย ในไตรมาส 1 ปี 61/62
กองทุนไม่มีการรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เป็นนัยส�าคัญ เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสทิธริายได้สทุธติามมูลค่ายตุธิรรมไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน (65,400.0 ล้านบาท)
 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ฉบับที่ 21

ไตรมาส 1 ปี 61/62 14 สิงหาคม 2561
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2 วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์ไตรมาส 1 ปี 61/62

สรุปผลการด�าเนินงาน 

n	 จ�านวนผู้โดยสารรวม ในไตรมาส 1 ปี 61/62 มจี�านวน 57.1 ล้านเที่ยวคน ลดลง 1.5% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และลดลง 
5.0% จากไตรมาสก่อน 

n	 อตัราค่าโดยสารเฉล่ีย ในไตรมาส 1 ปี 61/62 (ก่อนหกัประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผูโ้ดยสารเดนิทางฟรเีนื่องจากรถไฟฟ้าขดัข้อง) 
เท่ากบั 29.0 บาทต่อเที่ยวการเดนิทาง  เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นเลก็น้อย 0.9% จากไตรมาสก่อน 
จากการปรบัค่าโดยสารเมื่อเดอืนตลุาคม 2560 และปรบัโปรโมชั่นของบตัรเตมิเงนิเมื่อเดอืนเมษายน 2561

n	 รายได้ค่าโดยสาร ส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 (หลงัหกัประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผูโ้ดยสารเดนิทางฟรเีนื่องจากรถไฟฟ้าขดัข้อง
จ�านวน 19.2 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,639.5 ล้านบาท 

n	 รายได้รวม ส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 1.9% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.0% จากไตรมาสก่อนเป็น 1,171.0 ล้านบาท 
n	 รายได้จากการลงทุนสุทธ ิส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.0% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 

1,138.2 ล้านบาท
n	 อัตราก�าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธ ิส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 เท่ากบั 97.2% เพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 

2.1% จากไตรมาสก่อน
n	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2561 เท่ากบั 66,568.7 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 11.5011 บาทต่อหน่วย

(ล้านบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 61/62

ไตรมาส 1 
ปี 60/61

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY)

ไตรมาส 4 
ปี 60/61

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ*
(รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

1,166.9 1,144.2 2.0% 1,155.8 1.0%

ดอกเบี้ยรับ  4.1 4.8 (14.9)% 3.5 14.0%

รายได้รวม 1,171.0 1,149.0 1.9% 1,159.3 1.0%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 22.8 22.4 1.6% 19.2 18.4%

ค่าใช้จ่ายอื่น 10.0 10.7 (6.0)% (10.7) (193.5)%

ค่าใช้จ่ายรวม 32.8 33.1 (0.8)% 8.5 286.7%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,138.2 1,115.9 2.0 1,150.8 (1.1)%

ก�าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 0.0 (199.9)  (100.0)% 0.1 (52.1)%

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 1,138.2 916.0 24.3% 1,150.9 (1.1)%

อัตราก�าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 97.2% 97.1% 0.1% 99.3% (2.1)%

* รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิค�านวณจากรายได้ค่าโดยสารหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานทางการเงิน
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3วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์ไตรมาส 1 ปี 61/62

(ล้านบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 61/62

ไตรมาส 1 
ปี 60/61

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY)

ไตรมาส 4 
ปี 60/61

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ)

รายได้ค่าโดยสาร*  1,639.5 1,621.6 1.1%  1,731.8 (5.3)%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม 472.6 477.4 (1.0)% 576.0 (18.0)%

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 207.5 227.1 (8.6)% 165.5 25.4%

ค่าซ่อมบ�ารุง 114.6 109.0 5.1% 129.4 (11.4)%

ค่าสาธารณูปโภค 96.9 93.5  3.7% 93.7 3.4%

ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 0.0 0.0 - 21.8 (100.0)%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 24.5 19.5 25.0% 22.9 6.7%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ 19.1 22.9   (16.4)% 33.7 (43.2)%

รายจ่ายฝ่ายทุน 10.0 5.4 83.4% 109.0 (90.8)%

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 1,166.9 1,144.2 2.0% 1,155.8 1.0%

อัตราก�าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิ (%)

71.2% 70.6% 0.6% 66.7% 4.4%

* หลังหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องจ�านวน 19.2 ล้านบาท หากไม่หักประมาณการนี้ รายได้
ค่าโดยสารในไตรมาส 1 ปี 61/62 จะเติบโต 2.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่จะลดลง 4.2% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,658.6 ล้านบาท

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ

nn		รายได้รวม
รายได้รวม ส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 จ�านวน 1,171.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% 
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.0% จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุ
หลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการ
ด�าเนนิงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรงุเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทาน เพิ่ม
ขึ้น 2.0% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.0% จากไตรมาสก่อนเป็น 
1,166.9 ล้านบาท ตามล�าดบั

ในไตรมาสนี้รายได้ค่าโดยสารจ�านวน 1,639.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 5.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมกีารหกัประมาณการ 
รายได้ค่าโดยสาร จ�านวน 19.2 ล้านบาท จากการให้ผูโ้ดยสารเดนิทางฟรเีนื่องจาก
รถไฟฟ้าขดัข้องในช่วงวนัที่ 25-27 มถินุายน 2561 โดยผู้โดยสารที่ได้รบัผลกระทบ 
สามารถขอรับเที่ยวเดินทางฟรีได้จ�านวน 6 เที่ยว ส�าหรับบัตรเติมเที่ยว และ
จ�านวน 3 เที่ยว ส�าหรบับตัรเตมิเงนิ อย่างไรกด็ ีหากไม่หกัประมาณการนี้ รายได้
ค่าโดยสารในไตรมาสนี้จะเป็น 1,658.6 ล้านบาท คดิเป็นการเพิ่มขึ้น 2.3% จาก
ไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่ลดลง 4.2% จากไตรมาสก่อน รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 
อ้างองิได้ที่หวัข้อ “ผลการด�าเนนิงานของธรุกจิรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 61/62” 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม จ�านวน 472.6 ล้านบาท ลดลง 1.0% จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และลดลง 18.0% จากไตรมาสก่อน โดยการลดลงจากไตรมาส
ก่อนมสีาเหตจุาก 1) รายจ่ายฝ่ายทนุลดลงเนื่องจากไตรมาสก่อนมค่ีารถไฟใหม่สงู 
2) ไม่มีค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ ลดลง 
4) ค่าซ่อมบ�ารงุลดลง แต่บางส่วนหกักลบกบั 5) การจ่ายโบนสัพนกังานในไตรมาสนี้  

ในไตรมาสนี้อัตราก�าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
เป็น 71.2% เมื่อเทยีบกบั 70.6% ในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 
66.7% ในไตรมาสก่อน เนื่องจากในไตรมาสนี้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานรวม 
ลดลง

nn		ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 1 ปี 61/62 ค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 32.8 ล้านบาท 
ลดลง 0.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 
ค่าธรรมเนยีมพิเศษลดลง อย่างไรกด็ ี ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น
ถงึ 2.87 เท่าจากไตรมาสกอ่น เนื่องจากในไตรมาสก่อนมกีาร 
กลับรายการเพื่อลดการตั้งส�ารองค่าธรรมเนียมพิเศษ ท�าให้
ในไตรมาสก่อนมรีายจ่ายต�่า

nn		รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายได้จากการลงทนุสทุธใินไตรมาส 1 ปี 61/62 จ�านวน 1,138.2 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แต่ลดลง 1.1% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวม 
เพิ่มขึ้น ดงักล่าวข้างต้น

ในไตรมาส 1 ปี 61/62 อตัราก�าไรจากรายได้จากการลงทนุ
สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 97.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 
97.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมดังกล่าวข้างต้น 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน อัตราก�าไรจากรายได้
จากการลงทุนสุทธิลดลงจาก 99.3% ในไตรมาสก่อน จาก 
ค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยกว่าปกตใินไตรมาสก่อนดงัอธบิายก่อนหน้า

nn		ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในไตรมาส 1 ปี 61/62 กองทนุไม่มกีารรบัรู้ก�าไรหรอืขาดทนุ
สทุธทิี่ยงัไม่เกดิขึ้นจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุที่เป็นนยัส�าคญั 
เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้
สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน 
(65,400.0 ล้านบาท)
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4 วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์ไตรมาส 1 ปี 61/62

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

การจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 จะจ่ายในอตัรา 0.196 บาทต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (XD) 
วนัที่ 24 สงิหาคม 2561 ปิดสมดุทะเบยีนวนัที่ 28 สงิหาคม 2561 และจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 11 กนัยายน 2561 ทั้งนี้ คดิเป็นอตัราผลตอบแทน 
ทั้งปีอยู่ที่ 7.4% เมื่อเทยีบกบัมูลค่าเงนิทนุจดทะเบยีนที่ 10.611 บาทต่อหน่วย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
มีจ�านวน 66,612.4 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงิน 
ลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400.0 
ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 
994.5 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 217.9 ล้านบาท 
(สินทรัพย์อื่นส่วนใหญ่คือลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ 215.1 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจ�านวน 
43.7 ล้านบาท สนิทรพัย์สทุธ ิ(NAV) ณ วนัที่ 30 มถินุายน 
2561 เท่ากบั 66,568.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 11.5011 
บาทต่อหน่วย

(ล้านบาท) 30 มิ.ย. 61 31 มี.ค. 61

เงนิลงทนุในสญัญาซื้อและโอนสทิธริายได้สทุธิ 65,400.0 65,400.0

(ราคาทนุ) 61,432.1 61,432.1

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์และเงนิฝากธนาคาร 994.5 1,216.2

สนิทรพัย์อื่น 217.9 64.8

รวมสินทรัพย์ 66,612.4 66,681.0

รวมหนี้สิน 43.7 93.0

สินทรัพย์สุทธิ 66,568.7 66,588.0

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416.5 61,416.5

ก�าไรสะสม 5,152.2 5,171.5

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5011 11.5045

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า 
ไตรมาส 1 ปี 61/62

จ�านวนผู้โดยสารรวมส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 61/62 จ�านวน 
57.1 ล้านเที่ยวคน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน และลดลง 5.0% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 
ในช่วงวนัที่ 25-27 มถินุายน 2561 และจ�านวนวนัท�าการ
ในไตรมาสนี้น้อยกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจากมีวันหยุด
หลายวนั เช่น วนัสงกรานต์ วนัแรงงานแห่งชาต ิเป็นต้น 
(ผลกระทบตามฤดูกาล) ส่วนอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
ไตรมาสนี้เท่ากบั 29.0 บาทต่อเที่ยวการเดนิทาง (ก่อนหกั 
ประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู ้โดยสาร 
เดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง) เพิ่มขึ้น 3.9% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากการปรับ 
ค่าโดยสารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และเพิ่มขึ้น 
เลก็น้อย 0.9% จากไตรมาสก่อนจากการปรบัโปรโมชั่น 
ของบัตรเติมเงินเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดี หากหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารจาก
การให้ผู ้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 
ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 28.7 บาทต่อเที่ยวการเดนิทาง

จ�านวนเที่ยวการเดินทางและอัตราการเติบโต

62.2 60.8 60.2 57.158.0

ไตรมาส 2
ป 60/61

ไตรมาส 3
ป 60/61

ไตรมาส 4
ป 60/61

ไตรมาส 1
ป 61/62

ไตรมาส 1
ป 60/61

-3.4%

7.1%

-2.2%

0.2%

-5.0%

2.8%

0.8%

1.7%

-1.0%

-1.5%

จำนวนเที่ยวการเดินทาง (ลานเที่ยว) อัตราการเติบโตเที่ยวการเดินทาง (%QoQ)
อัตราการเติบโตเที่ยวการเดินทาง (%YoY)

ค่าโดยสารเฉลี่ยและอัตราการเติบโต

* ก่อนหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี

27.8 28.7 28.8 29.027.9

0.3%

-0.6%

3.2% 3.3%

0.9%*
-0.6%

-0.2% 3.2%
0.4%

3.9%*

คาโดยสารเฉลี่ย (บาท/เที่ยว) อัตราการเติบโตของคาโดยสารเฉลี่ย (%QoQ)
อัตราการเติบโตของคาโดยสารเฉลี่ย (%YoY)

ไตรมาส 2
ป 60/61

ไตรมาส 3
ป 60/61

ไตรมาส 4
ป 60/61

ไตรมาส 1
ป 61/62

ไตรมาส 1
ป 60/61
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5วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์ไตรมาส 1 ปี 61/62

สรุปข้อมูลกองทุน

nn	 ข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บทีเีอสโกรท
ประเภท กองทนุรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สนิทรพัย์ที่ลงทนุครั้งแรก รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

สายหลกัภายใต้สญัญาสมัปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กโิลเมตร) โดย
เป็นรายได้ค่าโดยสารที่หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานที่เกี่ยวข้อง
และรายจ่ายลงทนุ

  วนัสิ้นสดุอายสุมัปทาน วนัที่ 4 ธนัวาคม 2572
  มูลค่าเงินลงทุน 61,432.1 ล้านบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษา 

วทิยา 33.1 ล้านบาท)
จ�านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ 10.611 บาท ต่อหน่วยลงทนุ (หลงัลดทนุจดทะเบยีน ครั้งที่ 3)
ทนุจดทะเบยีน 61,416.5 ล้านบาท (หลงัลดทนุจดทะเบยีน ครั้งที่ 3) 
บรษิทัจดัการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั
ผู้สนบัสนนุ บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากดั (มหาชน) และ
  บรษิทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ากดั (มหาชน)
ข้อตกลงการถอืหน่วยลงทนุ ข้อตกลงการถอืหน่วยลงทนุของ BTSG 33.3% เป็นเวลา 10 ปี

nn	 ข้อมูลหน่วยลงทุน
ราคาตลาด (ณ วนัที่ 10 สงิหาคม 2561) 12.30 บาท
มูลค่าตลาด (ณ วนัที่ 10 สงิหาคม 2561) 71,192.40 ล้านบาท
มูลค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ(ณ วนัที่ 30 มถินุายน 2561) 66,568.69 ล้านบาท

ผู้ให้บริการเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ�ากัด (มหาชน) (“BTSC”)
อาคารบีทีเอส 1000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-273-8636-7
โทรสาร : 02-273-8610
อีเมล์ : irbtsgif@btsgif.com

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ากัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21
และชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-674-6488 กด 8
โทรสาร : 02-679-5955
อีเมล์ : marketing@bblam.co.th

ตารางการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 21

วันขึ้นเครื่องหมาย XD 24 สิงหาคม 2561

วันปิดสมุดทะเบียน 28 สิงหาคม 2561

วันจ่ายเงินปันผล 11 กันยายน 2561

ประวัติการลดทุน

งวด
ที่

งวดเงินลดทุน
เงินลดทุน

(บาท/หน่วย)

1  17 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2557 0.077

2  1 กรกฎาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 0.048

3  1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 0.064

รวม 0.189

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

งวดที่ ปี งวดที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย
(บาท/หน่วย)

เงินปันผลสะสมรายปี
(บาท/หน่วย)

1-4 56/57  17 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 0.579 0.579

5-8 57/58  1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 0.606 0.606

9-12 58/59  1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 0.692 0.692

13-16 59/60  1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 0.772 0.772

17-20 60/61  1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 0.798 0.798

21 ไตรมาส 1 ปี 61/62  1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 0.196 0.196

รวม  17 เมษายน 2556 – 30 มิถุนายน 2561 3.643


