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1 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 2 และ ครึ่งแรก ปี 61/62 
ฉบับที่ 22 / 14 พฤศจิกายน 2561 

สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
  

ผลการด าเนินงานของกองทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561) กองทุนมีรายได้รวม 
1,238.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 28.3 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,210.3 ล้านบาท โดยกองทุนประกาศจ่ายเงินปัน
ผลจากผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 61/62 ในอัตรา 0.209 บาทต่อหน่วย  
   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 66,644.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.5142 บาทต่อหน่วย 
ในไตรมาส 2 ปี 61/62 กองทุนไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนท่ีเป็นนัยส าคัญ เน่ืองจาก
มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน (65,400.0 ล้านบาท)  
  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
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2 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 61/62 สรุปผลการด าเนินงานครึ่งแรก ปี 61/62 
 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,762.3 ล้านบาท 
 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 เท่ากับ 28.8 บาท        

ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 3.7% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
แต่ลดลงเล็กน้อย 0.8% จากไตรมาสก่อน (เทียบกับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
ก่อนหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารในไตรมาสก่อนจากการให้ผู้โดยสาร
เดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561)  

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62  มีจ านวน 61.2 ล้านเที่ยวคน 
ลดลง 1.5% เม่ือเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  แต่เพิ่มขึ้น 7.1% จาก
ไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 3.1% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 5.8% จากไตรมาสก่อน  เป็น 1,238.6 ล้านบาท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.9% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 6.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,210.3 
ล้านบาท  

 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 
ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6.3% 
จากไตรมาสก่อน เป็น 1,210.3 ล้านบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62           
เท่ากับ 97.7% เทียบกับ 97.9% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 97.2% 
ในไตรมาสก่อน 

 การจ่ายเงินปันผล ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 อัตรา 0.209 บาทต่อหน่วย 
จะจ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2561  

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 66,644.5 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.5142 บาทต่อหน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 เท่ากับ 3,401.8 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรับครึ่งแรก ปี 61/62 (ก่อนหัก
ประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทาง
ฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561) 
เท่ากับ 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 3.8% จาก             
งวดเดียวกันของปีก่อน 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับครึ่งแรก ปี 61/62 มีจ านวน 
118.4 ล้านเที่ยวคน ลดลง 1.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 
 รายได้รวม ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 เท่ากับ 2,409.6 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้น 2.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 

เพ่ิมขึ้น 2.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 2,348.5 ล้าน
บาท 

 การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับ
ครึ่งแรกปี 61/62 เพ่ิมขึ้น 12.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เป็น 2,348.5 ล้านบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับครึ่งแรก
ปี 61/62 เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 97.5%  

 
 การจ่ายเงินปันผลสะสม ส าหรับครึ่งแรก ปี  61/62           

จะเท่ากับ 0.405 บาทต่อหน่วย 
 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 
 ปี 61/62 

ไตรมาส 2 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 61/62 

% 
เปล่ียนแปลง 

(QoQ) 

คร่ึงแรก 
ปี 61/62 

คร่ึงแรก 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 

   รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ      
   รายได้สุทธิ* (รายละเอียดตามตารางดา้นลา่ง) 

 1,234.5  1,197.7  3.1% 1,166.9  5.8% 2,401.5 2,341.9 2.5% 

  ดอกเบี้ยรับ  4.1  3.9  4.3%  4.1   0.9% 8.1 8.7 (6.3)% 

รายได้รวม  1,238.6  1,201.6  3.1%  1,171.0  5.8% 2,409.6 2,350.6 2.5% 

   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน    19.7    19.6    0.8%    22.8    (13.3)% 42.5 42.0 1.2% 

   ค่าใช้จ่ายอ่ืน       8.6      5.8 46.0%      10.0 (14.8)%  18.6 16.5 12.4% 

ค่าใช้จ่ายรวม  28.3  25.4  11.2%  32.8  (13.8)% 61.1 58.5 4.4% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  1,210.3  1,176.2  2.9% 1,138.2  6.3% 2,348.5 2,292.1 2.5% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้น 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 (0.0)  (0.1)  -  0.0  - (0.0) (200.0) 100.0% 

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจาก      
การด าเนินงาน 

 1,210.3  1,176.1  2.9%  1,138.2  6.3% 2,348.5 2,092.1 12.3% 

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 97.7% 97.9%   97.2%   97.5% 97.5%   

* รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิค านวณจากรายได้ค่าโดยสารหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
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3 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 
 ปี 61/62 

ไตรมาส 2 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
ไตรมาส 1 
ปี 61/62 

% 
เปล่ียนแปลง 

(QoQ) 
คร่ึงแรก 
ปี 61/62 

คร่ึงแรก 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
รายได้ค่าโดยสาร  1,762.3  1,726.2  2.1%  1,639.5  7.5% 3,401.8 3,347.8 1.6% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  527.8  528.5  (0.1)%  472.6  11.7% 1,000.3 1,005.9 (0.5)% 
   ค่าใช้จ่ายพนักงาน    178.8    169.7   5.4%    207.5  (13.8)% 386.4 396.7 (2.6)% 
   ค่าซ่อมบ ารุง    109.4    104.8   4.4%    114.6  (4.5)% 224.0 213.8 4.8% 
   ค่าสาธารณูปโภค    98.3    95.9   2.5%    96.9 1.4% 195.1 189.3 3.1% 

   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สนิ    0.0    0.0   0.0%    0.0  0.0% 0.0 0.0 0.0% 

   ค่าใช้จ่ายในการขาย       21.7    20.4   6.5%    24.5    (11.0)% 46.1 39.9 15.6% 

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืนๆ     30.5    21.3 43.0%    19.1    59.2% 49.6 44.2 12.3% 
   รายจ่ายฝ่ายทุน       89.1      116.4  (23.4)%      10.0 792.2% 99.1 121.8 (18.7)% 
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 1,234.5  1,197.7  3.1%  1,166.9  5.8% 2,401.5 2,341.9 2.5% 

อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 

70.0% 69.4%   71.2%   70.8% 70.0%   

ผลการด าเนินงานทางการเงินไตรมาส 2 ปี 61/62 

รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 เท่ากับ 1,238.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 5.8% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ตามสัญญาสัมปทานเติบโตเพ่ิมขึ้น 3.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 5.8% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,234.5 ล้านบาท จากการ
เติบโตของรายได้ค่าโดยสารเป็นหลัก  

ในไตรมาสนี้รายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 1,762.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากอัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น และ
เพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก 1) จ านวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นจากจ านวนวันท าการที่มากกว่าในไตรมาสนี้ และฐานผู้โดยสารที่
ต่ ากว่าปกติจากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องในไตรมาสก่อน และ 2) ผลกระทบจากการบันทึกหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารในไตรมาสก่อน
จากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง ถ้าไม่หักประมาณการฯ ในไตรมาสก่อน รายได้ค่าโดยสารไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้น 6.3% 
จากไตรมาสก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62”   

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมไตรมาส 2 ปี 61/62 เท่ากับ 527.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจาก 1) รายจ่ายฝ่ายทุนลดลง (มีค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ 71.1 ล้านบาท และค่ารถไฟจ านวน 3.9 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน     
มีค่ารถไฟจ านวน 60.1 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC upgrade) จ านวน 48.8 ล้านบาท)               
แต่บางส่วนหักกลบกับ 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น (ส่วนใหญ่เกิดจากค่าตั๋วโดยสารและค่าประกันภัยความเสียหายส่วนแรก) และ 3) การปรับ
เงินเดือนพนักงานประจ าปี อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเพ่ิมขึ้น 11.7% จาก 1) รายจ่ายฝ่ายทุน
เพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น (ส่วนใหญ่เกิดจากค่าตั๋วโดยสาร ค่าประกันชีวิตพนักงาน และค่าประกันภัยความเสียหายส่วนแรก )     
แต่บางส่วนหักกลบกับ 3) ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานในไตรมาสนี้ รวมถึง 4) ค่าซ่อมบ ารุงใหญ่รถไฟลดลง  

ในไตรมาสนี้อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ เพ่ิมขึ้นเป็น 70.0% เม่ือเทียบกับ 69.4% ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน จากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ในขณะที่อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 
71.2% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารายได้ค่าโดยสาร ดังอธิบายก่อนหน้า  

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 
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ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาส 2 ปี 61/62 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 28.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมพิเศษและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 13.8% จาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพประจ าปีและค่าธรรมเนียม
พิเศษต่ ากว่าไตรมาสก่อน  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 61/62 เท่ากับ 1,210.3 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 6.3% จาก
ไตรมาสก่อน จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น  
ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ปี 61/62 อัตราก าไรจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลงเล็กน้อยเป็น 97.7% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนที่ 97.9% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม
ดังกล่าวข้างต้น แต่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน อัตราก าไรจาก
รายได้จากการลงทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นเป็น 97.7% จาก 97.2% เนื่องจาก
รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลง  

ผลการด าเนินงานทางการเงินคร่ึงแรก ปี 61/62 

รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.5% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เป็น 2,409.6 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้จาก
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ  

รายได้ค่าโดยสารส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 จ านวน 3,401.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากอัตราค่าโดยสารซึ่งเติบโต 
3.8% เป็น 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินบาง แต่บางส่วนหักกลบกับจ านวน
ผู้โดยสารที่ลดลงเล็กน้อย 1.5% รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้ที่หัวข้อ 
“ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62” 

ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ 
1,000.3  ล้านบาท ลดลง 0.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ
หลักเกิดจาก 1) รายจ่ายฝ่ายทุนลดลง โดยมีค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ 71.1 
ล้านบาท และค่ารถไฟจ านวน 3.9 ล้านบาท ขณะที่ในงวดเดียวกันของ
ปีก่อน มีค่ารถไฟจ านวน 60.1 ล้านบาท และ ค่าปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC upgrade) จ านวน 48.8 ล้านบาท 
2) ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจากการจ่ายโบนัสพนักงานครึ่งแรก
ปี 61/62 น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อน โดยบางส่วนหักกลบกับ 
3) ค่าซ่อมแซมที่เพ่ิมขึ้นจากค่าซ่อมบ ารุงใหญ่รถไฟ  

ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ เพ่ิมขึ้นเป็น 70.8% จาก 70.0% ในงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 

 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน 
ในไตรมาส 2 ปี 61/62 กองทุนไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่
ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เป็นนัยส าคัญ เนื่องจาก
มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่า
ยุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน (65,400.0 ล้านบาท 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน เพิ่มขึ ้น 2.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ
เพิ ่มขึ ้น  6 .3% จาก ไตรมาสก ่อน  เป ็น  1 ,210 .3  ล ้านบาท             
เช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เป็นนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส าหรับครึ ่งแรกปี 61/62 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 61.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มขึ้น 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
ครึ่งแรกปี 61/62 รายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 2,348.5 ล้านบาท 
เพิ่มขึ ้น 2.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นดังอธิบายข้างต้น 
ครึ่งแรกปี 61/62 มีอัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็น 
97.5% เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน 
ครึ่งแรกปี 61/62 กองทุนไม่มีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่เป็นนัยส าคัญ เนื่องจากมูลค่า
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม
ไม่เปลี่ยนแปลงจากงวดก่อน (65,400.0 ล้านบาท) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ครึ่งแรกปี 61/62 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
เท่ากับ 2,348.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากปีนี้ไม่มีการรับรู้ขาดทุนสุทธิที ่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน (ครึ่งแรกปี 60/61 รับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 200 ล้านบาท) 

 
 
 

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 



กอ
งทุ

นร
วม

โค
รง
สร

้าง
พื้น

ฐา
นร

ะบ
บข

นส
่งม

วล
ชน

ทา
งร
าง
 บ
ีทีเ
อส

โก
รท

  

5 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และคร่ึงแรก ปี 61/62    

งบแสดงฐานะการเงิน 

อัตราค่าโดยสารเฉล่ียไตรมาส 2 ปี 61/62 เท่ากับ 28.8 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
เพิ่มขึ้น 3.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการปรับอัตราค่าโดยสารเม่ือเดือน
ตุลาคม 2560 และการปรับโปรโมชั่นบัตรเติมเงินในเดือนเมษายน 2561 แต่จ านวน
ผู้โดยสารรวมส าหรับไตรมาสนี้มีจ านวน 61.2 ล้านเที่ยวคน ลดลงเล็กน้อย 1.5% เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความอ่อนไหวต่อการ
ปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าส่วนหลัก ท าให้โดยรวมรายได้ค่าโดยสารส าหรับไตรมาสนี้
ปรับเพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,762.3 ล้านบาท แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จ านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น 7.1% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลัก
มาจาก 1) จ านวนวันท าการที่มากกว่า เนื่องจากในไตรมาสก่อนมีวันหยุดหลายวัน 
เช่น วันสงกรานต์ ว ันแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น 2) ฐานผู ้โดยสารที ่ต่ ากว่าปกติ
เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องในไตรมาสก่อน ส่วนอัตราค่าโดยสารเฉลี ่ยในไตรมาสนี้
ลดลงเล็กน้อย 0.8% จากไตรมาสก่อน (เทียบกับอัตราค่าโดยสารเฉลี ่ยก่อนหัก
ประมาณการรายได้ค่าโดยสารในไตรมาสก่อนจากการให้ผู ้โดยสารเดินทางฟรี
เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561) แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3% จากไตรมาสก่อน 
ถ้าเทียบกับอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยหลังหักประมาณการรายได้ฯ ในไตรมาสก่อน ท าให้
รายได้ค่าโดยสารส าหรับไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้น 6.3% จากไตรมาสก่อน (ก่อนหัก
ประมาณการรายได้ฯ) และเพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสก่อน (หลังหักประมาณการ
รายได้ฯ ดังกล่าว) 

ส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย (ก่อนหักประมาณการรายได้ฯ) เท่ากับ 
28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 3.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการปรับ
อัตราค่าโดยสารเม่ือเดือนตุลาคม 2560 และการปรับโปรโมชั่นบัตรเติมเงินในเดือน
เมษายน 2561 หากหักประมาณการรายได้ฯ ค่าโดยสารเฉลี่ยจะอยู่ที่ 28.7 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง เพ่ิมขึ้น 3.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนจ านวนผู้โดยสารรวมครึ่งแรก
ปี 61/62 เท่ากับ 118.4 ล้านเที่ยวคน ลดลง 1.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการการปรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าส่วนหลักและจากเหตุรถไฟฟ้า
ขัดข้องในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ท าให้รายได้ค่าโดยสารส าหรับงวดนี้ปรับเพิ่มขึ้น 
2.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (ก่อนหักประมาณการรายได้ฯ) และเพิ่มขึ้น 1.6% จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน (หลังหักประมาณการรายได้ฯ) 

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที ่ 30 กันยายน 2561 มี
จ านวน 66,673.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400.0 ล้านบาท 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,112.8 ล้านบาท 
และสินทรัพย์อ่ืน 160.8 ล้านบาท (สินทรัพย์อ่ืนส่วนใหญ่คือ
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 157.0 ล้านบาท) 
หนี้สินรวมมีจ านวน 29.1 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 66,644.5 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 11.5142 บาทต่อหน่วย 

แ 

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 61 
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 65,400.0 65,400.0 
 ราคาทุน 61,432.1 61,432.1 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,112.8 994.5 
สินทรัพย์อ่ืน 160.8 217.9 
รวมสินทรัพย์ 66,673.6 66,612.4 
รวมหนี้สิน 29.1 43.7 
สินทรัพย์สุทธิ 66,644.5 66,568.7 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416.5 61,416.5 
ก าไรสะสม  5,228.0 5,152.2 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.5142 11.5011 

การจ่ายเงินปันผลส าหรับไตรมาส 2 ปี 61/62 จะจ่ายในอัตรา 0.209 บาทต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2561 ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนทั้งปี 7.8% 
เม่ือเทียบกับมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนที่ 10.611 บาทต่อหน่วย  

ส าหรับเงินปันผลสะสมส าหรับครึ่งแรกปี 61/62 จะเท่ากับ 0.405 บาทต่อหน่วย เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนทั้งปี 7.6% เม่ือเทียบกับมูลค่าเงินทุน
จดทะเบียนที่ 10.611 บาทต่อหน่วย 
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จ านวนเที่ยวการเดินทาง(ล้านเที่ยว) 
อัตราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ ) 
อัตราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY ) 

จ านวนเที่ยวการเดินทางและอัตราการเติบโต 

27.8 28.7 28.8 29.0 28.8 

-0.6% 
3.2% 0.4% 0.9% -0.8% 

-0.2% 
3.2% 3.3% 3.9% 3.7% 

ไตรมาส 2 
ปี 60/61 

ไตรมาส 3 
ปี 60/61 

ไตรมาส 4  
ปี 60/61 

ไตรมาส 1  
ปี 61/62 

ไตรมาส 2  
ปี 61/62 

ค่าโดยสารเฉล่ีย(บาท/เท่ียว)  
อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉล่ีย (%QoQ ) 
อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉล่ีย (%YoY ) 

ค่าโดยสารเฉล่ียและอัตราการเติบโต  

*  ก่อนหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสาร
เดินทางฟรีเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 
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ประวัติการจ่ายปันผล 

แ 

งวดที ่ ปี งวดที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย 
(บาทต่อหน่วย) 

เงินปันผลสะสมรายปี  
(บาทต่อหน่วย) 

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 

0.405 
22 ไตรมาส 2 ปี 61/62 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 0.209 

รวม 17 เมษายน 2556 – 30  กันยายน 2561 3.852 

ประวัติการลดทุน 

แ 

งวดที ่ งวดเงินลดทุน เงินลดทุน 
(บาทต่อหน่วย) 

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 

แ 
ตารางการจ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 22 

วันขึ้นเครื่องหมาย XD 26 พฤศจิกายน 2561 

วันปิดสมุดทะเบียน 28 พฤศจิกายน 2561 

วันจ่ายเงินปันผล 13 ธันวาคม 2561 

สรุปข้อมูลกองทุน 
 ข้อมูลกองทุน 
ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ประเภท กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สินทรัพย์ที่ลงทนุครั้งแรก รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

สายหลักภายใต้สัญญาสัมปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร) 
โดยเป็นรายได้ค่าโดยสารที่หักด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง และรายจ่ายลงทุน  
วันสิ้นสุดอายุสัมปทาน  วันที่ 4 ธันวาคม 2572 
มูลค่าเงินลงทุน 61,432.1 ล้านบาท  (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา 
33.1 ล้านบาท) 

จ านวนหน่วยลงทุน 5,788 ล้านหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ 10.611 บาท ต่อหน่วยลงทุน (หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 3) 
ทุนจดทะเบียน 61,416.5 ล้านบาท (หลังลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 3) 
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
ผู้สนับสนุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และ  

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทนุ  ข้อตกลงการถือหน่วยลงทนุของ BTSG  33.3% เป็นเวลา 10 ปี 

แ 

 ข้อมูลหน่วยลงทุน 
ราคาตลาด (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) 12.20 บาท 

มูลค่าตลาด (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) 70,613.60 ล้านบาท 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 66,644.52 ล้านบาท 

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 

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 
  

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561) 


