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1 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 
ฉบับที่ 24 / 27 พฤษภาคม 2562 

สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ผลการด าเนินงานของกองทุนส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) กองทุนมีรายได้รวม 992.1 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 12.2 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 979.9 ล้านบาท โดยไตรมาสนี้ กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิ  
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (unrealized loss on investment) จ านวน 5,300.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ท าให้กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 1,297.2 ล้านบาท ดังน้ัน 
กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน 

แต่ท้ังนี้ กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
จ านวน 979.9 ล้านบาท ดังน้ัน บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการลดทุน ในอัตรา 0.169 บาทต่อหน่วย 

ผลการด าเนินงานของกองทุนส าหรับปี 61/62 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) กองทุนมีรายได้รวม 4,620.7 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 95.3 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 4,525.4 ล้านบาท โดยกองทุนประกาศจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง จ านวน 
0.611 บาทต่อหน่วย และ จ่ายเงินลดทุน 1 ครั้ง จ านวน 0.169 บาทต่อหน่วย รวมทั้งสิ้นในอัตรา 0.780 บาทต่อหน่วย  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 60,119.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3868 บาทต่อหน่วย ทรัพย์สินหลัก
ของกองทุนเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมที่ 59,100.0 ล้านบาท  

  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 



(ล้านบาท) ไตรมาส 4 
 ปี 61/62 

ไตรมาส 4 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
ไตรมาส 3 
 ปี 61/62 

% 
เปล่ียนแปลง 

(QoQ) 
ปี 61/62 ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
   รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ      
   รายได้สุทธิ* (รายละเอียดตามตารางดา้นลา่ง)  987.1  1,155.8  (14.6)%  1,214.4  (18.7)% 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 

  ดอกเบี้ยรับ   5.0   3.5  41.3%   4.5   11.9% 17.7 16.1 9.4% 
รายได้รวม  992.1  1,159.3  (14.4)%  1,218.9  (18.6)% 4,620.7 4,712.4 (1.9)% 
    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน    21.6    19.2    12.7%    20.7    4.6% 84.8 81.0 4.7% 
   ค่าใช้จ่ายอ่ืน       (9.4)      (10.7) 12.5%      1.3 (846.3)%  10.5 9.9 5.8% 
ค่าใช้จ่ายรวม  12.2  8.5  44.7%  22.0  (44.1)% 95.3 90.9 4.8% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  979.9  1,150.8  (14.9)%  1,196.9  (18.1)% 4,525.4 4,621.5 (2.1)% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึน 
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  (5,300.1)  0.1 N/A  (999.9)  (430.1)% (6,300.0) (399.9) (1,475.2)% 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
จากการด าเนินงาน  (4,320.2)  1,150.9 (475.4)%  197.0 (2,292.6)% (1,774.6) 4,221.6 (142.0)% 

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 98.8% 99.3%   98.2%   97.9% 98.1%   

  *  รายได้จากเงินลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สทุธคิ านวณจากรายไดค้่าโดยสารหักค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน  
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2 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 61/62 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 61/62 
 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.1% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,768.8 ล้านบาท 

 อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 เท่ากับ 29.0 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 0.6% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แต่ลดลง 0.4% จากไตรมาสก่อน 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62  มีจ านวน 61.1 ล้านเที่ยวคน 
เพิ่มขึ้น 1.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.8% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 ลดลง 14.4% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 18.6% จากไตรมาสก่อน เป็น 992.1 ล้านบาท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 ลดลง 14.9% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 979.9 ล้านบาท  

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 4 
ปี 61/62 เป็น (4,320.2) ล้านบาท ลดลง 4.8 เท่า จากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และลดลง 22.9 เท่า เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก
รายการขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 5,300.0 ล้านบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 เท่ากับ 
98.8% เทียบกับ 99.3% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.2% ในไตรมาสก่อน 

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 จะจ่ายเป็น
เงินลดทุนในอัตรา 0.169 บาทต่อหน่วย โดยจ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2562 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 60,119.3 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3868 บาทต่อหน่วย 

รายได้ค่าโดยสาร1 ส าหรับปี 61/62 เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีก่อน 
เป็น 6,962.5 ล้านบาท 

อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย2 ส าหรับปี 61/62  เท่ากับ 29.0 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึ้น 2.4% จากปีก่อน 

 
จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับปี 61/62 มีจ านวน 241.0 
ล้านเที่ยวคน ลดลงเล็กน้อย 0.1% จากปีก่อน  

รายได้รวม ส าหรับปี 61/62 เท่ากับ 4,620.7 ล้านบาท ลดลง 
1.9% จากปีก่อน 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับปี 61/62 ลดลง 2.1% จาก
ปีก่อน เป็น 4,525.4 ล้านบาท 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรับปี 61/62 ลดลง 1.4 เท่า จากปีก่อน เป็น (1,774.6) ล้านบาท 
เนื่องจากรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 6,300.0 ล้านบาท 

 
อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับปี 61/62 
เท่ากับ 97.9% เทียบกับ 98.1% ในปี 60/61 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรับปี 61/62 จะ
เท่ากับ 0.780 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล 0.611 บาท
ต่อหน่วย และการลดทุน 0.169 บาทต่อหน่วย 

1  หลังหักประมาณการค่าเผื่อค่าโดยสารสุทธิจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 18.5 ล้านบาท จากเหตุการณ์
รถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561 โดยกองทุนได้บันทึกประมาณการค่าเผื่อค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี ในไตรมาส 1 ปี 61/62 จ านวน 19.2 ล้านบาท 
และในไตรมาส 3 ปี 61/62 กองทุนได้กลับรายการประมาณการค่าเผื่อค่าโดยสารฯ จ านวน 0.6 ล้านบาท เนื่องจากครบอายุการให้เดินทางฟรีแล้ว ท าให้กองทุนรับรู้ 
ค่าเผื่อค่าโดยสารสุทธิฯ จ านวน 18.5 ล้านบาท 

2  อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ ค านวณจากรายได้ค่าโดยสารก่อนหักผลกระทบจากประมาณการค่าเผื่อค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขดัข้องช่วง
เดือนมิถุนายน 2561 หากหักค่าเผื่อค่าโดยสารฯ อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยส าหรับปี 61/62 เท่ากับ 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 

 



ผลการด าเนินงานทางการเงินไตรมาส 4 ปี 61/62 

รายได้รวม 
รายได้รวม ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 เท่ากับ 992.1 ล้านบาท ลดลง 14.4% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.6% จากไตรมาสก่อน โดย
สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ
จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญา
สัมปทานลดลง 14.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.7% 
จากไตรมาสก่อน เป็น 987.1 ล้านบาท 
ในไตรมาสนี้ รายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 1,768.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของผู้โดยสารและการเพิ่มขึ้นของ
อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ในทางกลับกัน รายได้ค่าโดยสารลดลง 1.3% จาก
ไตรมาสก่อน เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารที่ลดลงจากจ านวนวันในไตรมาสนี้
น้อยกว่า และ อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้ที่หัวข้อ 
“ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62”  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 4 ปี 61/62 เท่ากับ 781.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 35.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 35.4% จาก
ไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก รายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสนี้
รายจ่ายฝ่ายทุนหลักประกอบด้วย ค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้
ค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC system upgrade) จ านวน 225.4 ล้านบาท ค่ารถไฟใหม่
จ านวน 69.0 ล้านบาท และค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ จ านวน 29.4 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่ารถไฟใหม่จ านวน 89.8 ล้านบาท 
ขณะที่ไตรมาสก่อน ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงระบบ AFC จ านวน 41.5 
ล้านบาท และค่ารถไฟใหม่จ านวน 11.5 ล้านบาท รายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสก่อนบางส่วนหักกลบกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลงเนื่องจาก
ไตรมาสก่อนมีจ่ายค่าโบนัสให้พนักงาน 
ในไตรมาสนี้ อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
ลดลงเป็น 55.8% เม่ือเทียบกับ 66.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 
67.8% ในไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมเพิ่มขึ้น
ดังอธิบายก่อนหน้า 

ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าปี 61/62 

รายได้รวม 
รายได้รวม ส าหรับปี 61/62 ลดลง 1.9% จากปีก่อน เป็น 4,620.7 
ล้านบาท จากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิที่ลดลง 2.0% จากปีก่อน เป็น 4,603.0 ล้านบาท 
รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับปี 61/62 จ านวน 6,962.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
2.1% จากปีก่อน จาก 1) การเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 
(เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน เป็น 29.0 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง) 
แต่บางส่วนหักกลบกับ 2) ค่าเผื่อค่าโดยสารสุทธิจากการให้ผู้โดยสาร
เดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 
18.5 ล้านบาท หากไม่หักค่าเผื่อฯดังกล่าว รายได้ค่าโดยสารจะเป็น 
6,981.0 ล้านบาท เติบโต 2.3% จากปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
อ้างอิงได้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 4 และ
ประจ าปี 61/62” 
ส าหรับปี 61/62 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ 2,359.5 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.0% จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายจ่าย
ฝ่ายทุนสูงขึ้น ในงวดนี้รายจ่ายฝ่ายทุนหลักประกอบด้วย ค่าปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC upgrade) 266.9 
ล้านบาท ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ 100.5 ล้านบาท และค่ารถไฟใหม่ 84.5 
ล้านบาท ขณะที่ในปีก่อน มีค่ารถไฟใหม่ 149.9 ล้านบาท ค่าปรับปรุง
คลื่นวิทยุ 66.0 ล้านบาท และค่าปรับปรุงระบบ AFC 58.4 ล้านบาท 
2) การปรับเงินเดือนประจ าปี และการจ่ายโบนัสพนักงานสูงขึ้น 
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนตั๋วโดยสารส าหรับ
การเดินทางเที่ยวเดียว (Single Jouney Tickets) จากบัตรแถบแม่เหล็ก
เป็นบัตรแบบบาง (Thin cards) เพื่อรองรับระบบ AFC  
ส าหรับปี 61/62 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ 
รายได้สุทธิ เท่ากับ 66.1% ลดลงจากปีก่อนที่ 68.8% จากค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานรวมเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  
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รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 
 ปี 61/62 

ไตรมาส 4 
ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
ไตรมาส 3 
ปี 61/62 

% 
เปล่ียนแปลง 

(QoQ) 
ปี 61/62 ปี 60/61 

% 
เปล่ียนแปลง 

(YoY) 
รายได้ค่าโดยสาร  1,768.8 1,731.8  2.1%  1,791.8  (1.3)% 6,962.5 6,821.3 2.1% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  781.7 576.0  35.7%  577.4  35.4% 2,359.5 2,125.0 11.0% 
   ค่าใช้จ่ายพนักงาน    152.3 165.5   (8.0)%    246.8  (38.3)% 785.5 759.2 3.5% 
   ค่าซ่อมบ ารุง    130.8 129.4   1.1%    112.8  16.0% 467.6 464.2 0.7% 
   ค่าสาธารณูปโภค    94.2 93.7   0.6%    94.9  (0.7)% 384.2 375.7 2.3% 
   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สนิ   21.4 21.8   (1.8)%    0.1  N/A 21.5 21.8 (1.6)% 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย       11.6 22.9  (49.4)%    20.1   (42.3)% 77.8 82.2 (5.3)% 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอ่ืนๆ     32.2 33.7 (4.4)%    32.9    (2.3)% 114.8 101.1 13.6% 
   รายจ่ายฝ่ายทุน      339.2 109.0  211.0%      69.8 385.7% 508.1 320.8 58.4% 
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

 987.1 1,155.8  (14.6)%  1,214.4  (18.7)% 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 

อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 55.8% 66.7%   67.8%   66.1% 68.8%   

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 



ผลการด าเนินงานทางการเงินไตรมาส 4 ปี 61/62 (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาส 4 ปี 61/62 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 12.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 44.7% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน 
และรับรู้ค่าปิดสมุดบัญชีไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 44.1% 
จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีการกลับรายการค่าธรรมเนียมพิเศษในไตรมาสนี้ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 4 ปี 61/62 เท่ากับ 979.9 ล้านบาท ลดลง 14.9% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 18.1% จากไตรมาสก่อน 

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธไิตรมาสนี้เท่ากับ 98.8% เทียบกับ 99.3% 
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และที่ 98.2% ในไตรมาสก่อน  

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการวัดมูลค่าเงนิลงทนุ  
ในไตรมาส 4 ปี 61/62 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนซึ่งเป็น
รายการที่ไม่ใช่เงินสด จ านวน 5,300.1 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสทิธริายได้สทุธติามมูลค่ายตุิธรรมลดลงจ านวน 5,300.0 ล้านบาท
เนื่องจากการประเมินมูลค่าใหม่ ซึ่งต้องท าทุก 3 ปี โดยราคาประเมินครั้งนี้ลดลง
จากครั้งก่อน เนื่องจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารสุทธิลดลง โดยมีการปรับ
ประมาณการรายได้ค่าโดยสารลดลงจากหลายปัจจัย อาทิ ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง โครงสร้างอัตราค่าโดยสารของ
รถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ (ที่มีค่าแรกเข้าครั้งเดียว) การเลื่อนการปรับปรุงรางคู่และ
การปิดปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การย้ายจุดจอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายตา่งๆ เป็นต้น โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิปรับลดลงมาอยู่ที่ 59,100.0 ล้านบาท จาก 64,400.0 ล้านบาท 
ในไตรมาสก่อน 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ลดลง
อยู่ที่ (4,320.2) ล้านบาท ลดลง 4.8 เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงถึง 
22.9 เท่า จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 
ที่เป็นนัยส าคัญดังกล่าวข้างต้น 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 4 ปี 61/62  

ไตรมาส 4 ปี 61/62  
จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับไตรมาส 4 ปี 61/62 มีจ านวน 61.1 ล้านเที่ยวคน 
เพิ่มขึ้น 1.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการเปิดส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวใต้เต็มรูปแบบ (สถานีแบริ่ง ถึง สถานีเคหะฯ) เม่ือวันที่ 6 
ธันวาคม 2561 แต่ลดลงเล็กน้อย 0.8% จากไตรมาสก่อน จากจ านวนวันที่น้อยกว่า
ในไตรมาสนี้ 

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ไตรมาสนี้ เท่ากับ 29.0 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 
0.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน  

ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าปี 61/62 (ต่อ) 
 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส าหรับปี 61/62 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 95.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 4.8% 
จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพส าหรับการ
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
ส าหรับปี 61/62 รายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 4,525.4 ล้านบาท 
ลดลง 2.1% จากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้รวมลดลงและ
ค่าใช้จ่ายรวมที่สูงขึ้น ดังอธิบายข้างต้น 

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับปี 61/62 เท่ากับ 
97.9% ลดลงจากปีก่อนที่ 98.1% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ      
วัดมูลค่าเงินลงทุน  

ส าหรับปี 61/62 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
จ านวน 6,300.0 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงมาอยู่ที่ 59,100.0 
ล้านบาท จาก 65,400.0 ล้านบาทในปีก่อน จากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้น 

การเปลี่ ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ จากการ
ด าเนินงาน  

ส าหรับปี 61/62 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
ลดลงอย่างมาก 1.4 เท่าจากปีก่อน เป็น (1,774.6) ล้านบาท เนื่องจาก
การรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ านวนมากดังกล่าว
ข้างต้น 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าประจ าปี 61/62  

ส าหรับปี 61/62  
จ านวนผู้โดยสารรวม  มีจ านวน 241.0 ล้านเที่ยวคน ลดลง
เล็กน้อย 0.1% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเกิดจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วง
เดือนมิถุนายน 2561 จ านวนวันท าการที่น้อยกว่าและวันหยุดยาว
ที่มากกว่าปีกอน รวมถึงความอ่อนไหวต่อการปรับอัตราค่าโดยสาร
ของรถไฟฟ้าส่วนหลัก  

ส าหรับปี 61/62 อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย เท่ากับ 29.0 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง เพิ่มขึ้น 2.4% จากปีก่อน จากการรับรู้การปรับอัตรา
ค่าโดยสารแบบเต็มปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 และการปรับ
โปรโมชั่นบัตรเติมเงินในเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้ ถ้าหักค่าเผื่อ
ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
จะเป็น 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึ้น 2.1%  
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4 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 60,278.4 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธริายได้สุทธิ 59,100.0 ล้านบาท 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 ล้านบาท และสินทรัพย์อ่ืน 
4.9 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจ านวน 159.1 ล้านบาท (ส่วนใหญ่คือเจ้าหนี้จากสัญญา
ซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 141.4 ล้านบาท) สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 60,119.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3868 บาทต่อหน่วย 
 

แ 

(ล้านบาท) 31 มี.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 
เงินลงทุนในสัญญาซื้อ 
และโอนสิทธริายได้สทุธ ิ 59,100.0 64,400.0 65,400.0 

 ราคาทุน 61,432.1 61,432.1 61,432.1 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 1,022.3 1,216.2 

สินทรัพย์อ่ืน 4.9 236.1 64.8 
รวมสินทรัพย์ 60,278.4 65,658.4 66,681.0 
รวมหนี้สิน 159.1 26.5 93.0 
สินทรัพย์สุทธิ 60,119.3 65,631.9 66,588.0 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 61,416.5 61,416.5 61,416.5 
ก าไรสะสม  (1,297.2) 4,215.4 5,171.5 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3868 11.3393 11.5045 

จ านวนเที่ยวการเดินทางรายไตรมาส 
และอัตราการเติบโต 
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จ านวนเที่ยวการเดินทาง(ล้านเทีย่ว) 
อัตราการเติบโตเที่ยวการเดินทาง (%QoQ) 
อัตราการเติบโตเที่ยวการเดินทาง (%YoY) 

จ านวนเที่ยวการเดินทาง 
และอัตราการเติบโตรายปี 

218.7 

232.5 
238.0 241.2 241.0 

1.9% 6.3% 2.4% 1.3% -0.1% 

ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 

จ านวนเที่ยวการเดินทาง (ล้านเที่ยว) 
อัตราการเติบโตเที่ยวการเดินทาง (%YoY) 

ค่าโดยสารเฉล่ียรายไตรมาส 
และอัตราการเติบโต  
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ไตรมาส 4  
ปี 60/61 

ไตรมาส 1  
ปี 61/62 

ไตรมาส 2  
ปี 61/62 

ไตรมาส 3  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4  
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ค่าโดยสารเฉล่ีย(บาท/เที่ยว)  
อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉล่ีย (%QoQ ) 
อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉล่ีย (%YoY ) 

*  ไม่รวมประมาณการค่าเผ่ือค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี 
    เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 

ค่าโดยสารเฉล่ีย 
และอัตราการเติบโตรายปี 

 26.9   27.5   27.9   28.3   29.0  

1.6% 2.4% 
1.3% 1.4% 2.4% 

ปี 57/58 ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 

ค่าโดยสารเฉล่ีย (บาท/เที่ยว)  

อัตราการเติบโตของค่าโดยสารเฉล่ีย (%YoY ) 

ส าหรับปี 61/62 ไม่รวมผลกระทบค่าเผ่ือค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสาร
เดินทางฟรีเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดข้อง 

  

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ ส าหรับ
ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 61/62 กองทุนมีการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากเงินลงทุนจ านวนถึง 5,300.1 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของมูลค่า
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ ท าให้กองทุนมีขาดทุนสะสม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนมีเงินสด
จากการด าเนินงาน ส าหรับรอบวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ดังนั้น กองทุนจะจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุนในอัตรา 0.169 บาท
ต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินลดทุน (XN) วันที่ 
6 มิถุนายน 2562  ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2562  และจ่ายเงินลดทุน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562   

ส าหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับปี 61/62 จะเป็นผลรวมของ
การจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.611 บาทต่อหน่วย และการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4 
จ านวน 0.169 บาทต่อหน่วย รวมเป็น 0.780 บาทต่อหน่วย โดยผลรวมของ
การจ่ายเงินปันผลที่ 0.611 บาทต่อหน่วย เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนทั้งปีที่ 
5.8% เม่ือเทียบกับมูลค่าเงินทุนจดทะเบียนที่ 10.611 บาทต่อหน่วย 
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ประวัติการจ่ายปันผล 

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 

4 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.169 

รวม 0.358 

แ 
ตารางการจ่ายเงินลดทุนคร้ังท่ี 4 

วันขึ้นเครื่องหมาย XN 6 มิถุนายน 2562 
วันปิดสมุดทะเบียน 10 มิถุนายน 2562 

วันจ่ายเงินลดทุน 24 มิถุนายน 2562 

สรุปข้อมูลกองทุน 
 ข้อมูลกองทุน 
ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ประเภท กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สินทรัพย์ที่ลงทนุครั้งแรก รายได้ค่าโดยสารสุทธิในอนาคตจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

สายหลักภายใต้สัญญาสัมปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร) 
โดยเป็นรายได้ค่าโดยสารที่หักด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ที่ 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 27 พฤษภาคม 2562 ) 12.60  บาท 
มูลค่าตลาด (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ) 72,928.8 ล้านบาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 60,119.3 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 
  

งวดที่ 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 

0.611 22 ไตรมาส 2 ปี 61/62 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 0.209 
23 ไตรมาส 3 ปี 61/62 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 0.206 

รวม 17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2561 4.058 

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 4 และประจ าปี 61/62 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) 


