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1 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63  
ฉบับที่ 26 / 14 พฤศจิกายน 2562 

สารจากบริษัทจัดการ 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ผลการด าเนินงานของกองทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562) กองทุนมีรายได้รวม 1,353.2 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายรวม  27.5 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,325.7 ล้านบาท โดยไตรมาส 2 ปี 62/63 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิ
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 314.4 ล้านบาท เน่ืองจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม
ลดลงจ านวน 300.0 ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานลดลง 
และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 14.6 ล้านบาท  โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 58,500.0 ล้านบาท จาก 58,800.0 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลดลง
จากปีก่อนท่ี 65,400.0 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  

ท้ังน้ี มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572 และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิดังกล่าวท่ีกองทุนได้ลงทุน 
มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงจนถึงศูนย์บาท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 59,856.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3415 บาทต่อหน่วย 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 จะจ่ายในอัตรา 0.226 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผล
อัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.123 บาทต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) 
และการรับคืนเงินทุน (XN) วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ปิดสมุดทะเบียนวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 และจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืน
เงินทุนวันท่ี 13 ธันวาคม 2562  

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
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2 วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 

ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 62/63 สรุปผลการด าเนินงานครึ่งแรกปี 62/63 
 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 เพ่ิมขึ้น 4.4% จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 8.2% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,840.0 ล้านบาท 
 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63  สร้างสถิติใหม่สูงถึง 63.9 

ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 4.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ
เพ่ิมขึ้น 7.2% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 เท่ากับ 28.8 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อย 
0.9% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 เพิ่มขึ้น 9.2% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 12.0% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,353.2 ล้านบาท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 เพิ่มขึ้น 9.5% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.9% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,325.7 ล้านบาท  

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 
ปี 62/63 ลดลง 16.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 14.3% 
จากไตรมาสก่อน เป็น 1,011.3 ล้านบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 
เท่ากับ 98.0% เทียบกับ 97.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.1% 
ในไตรมาสก่อน 

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 อัตรา 
0.226 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย 
และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.123 บาทต่อหน่วย จะจ่ายวันที่ 13 ธันวาคม 2562  

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 59,856.7 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3415 บาทต่อหน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 เท่ากับ 3,540.9 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1%2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 มีจ านวน 
123.6 ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 4.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 เท่ากับ 
28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 รายได้รวม ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 เท่ากับ 2,561.4 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 6.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 เพ่ิมขึ้น 
6.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 2,510.8 ล้านบาท 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 ลดลง 19.3% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เป็น 1,896.4 ล้านบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับครึ่งแรก
ปี 62/63 เท่ากับ 98.0% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 
97.5%  

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรับครึ่งแรก
ปี 62/63 จะเท่ากับ 0.430 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นการ
จ่ายเงินปันผลอัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืน
เงินทุน อัตรา 0.327 บาทต่อหน่วย 

1 อัตราค่าโดยสารเฉล่ียค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ 
2 รายได้ค่าโดยสารครึ่งแรกปี 62/63 เติบโต 3.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ถ้าเทียบกับรายได้ค่าโดยสารครึ่งแรกปี 61/62 ก่อนหักค่าเผื่อค่าโดยสารจากการ
ให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดข้องช่วงเดือนมิถุนายน 2561 จ านวน 19.2 ล้านบาท 

รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้ท่ีหัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 62/63” 

(ล้านบาท) ไตรมาส 2 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 2 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

คร่ึงแรก 
ปี 62/63 

คร่ึงแรก 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

   รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ      
   รายได้สุทธิ* (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)  1,347.7  1,234.5  9.2% 1,203.3  12.1% 2,550.0 2,401.5 6.2% 

  ดอกเบี้ยรับ  5.5  4.1  33.7%  5.9   (7.6)% 11.4 8.1 39.8% 

รายได้รวม  1,353.2  1,238.6  9.2%  1,208.2  12.0% 2,561.4 2,409.6 6.3% 
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน    18.2    19.7    (7.7)%    21.1    (14.0)% 39.3 42.5 (7.4)% 
  ค่าใช้จ่ายอื่น       9.3      8.6 8.2%      2.1 351.3%  11.3 18.6 (39.2)% 
ค่าใช้จ่ายรวม  27.5  28.3  (2.9)%  23.2  18.4% 50.6 61.1 (17.0)% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  1,325.7  1,210.3  9.5% 1,185.0  11.9% 2,510.8 2,348.5 6.9% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่า 
เงินลงทุน  (314.4)  (0.0) N/A  (300.0)  (4.8)% (614.4) (0.0) N/A 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
จากการด าเนินงาน  1,011.3  1,210.3  (16.4)%  885.0  14.3% 1,896.4 2,348.5 (19.3)% 

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 98.0% 97.7%   98.1%   98.0% 97.5%   

  * รายได้จากเงินลงทนุในสัญญาซื้อและโอนสทิธริายได้สทุธคิ านวณจากรายได้คา่โดยสารหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 
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3 

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

**ส าหรับครึ่งแรก ปี 61/62 รายได้ค่าโดยสาร หลังหักประมาณการรายได้ค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดข้องจ านวน 19.2 ล้านบาท  

(ล้านบาท) 
ไตรมาส 2 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 2 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

คร่ึงแรก 
ปี 62/63 

คร่ึงแรก 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

รายได้ค่าโดยสาร** 1,840.0  1,762.3 4.4%  1,700.8 8.2% 3,540.9 3,401.8 4.1% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 492.3  527.8 (6.7)%  498.5 (1.2)% 990.9 1,000.3 (0.9)% 
   ค่าใช้จ่ายพนักงาน 152.7    178.8 (14.6)%    180.6 (15.4)% 333.3 386.4 (13.7)% 
   ค่าซ่อมบ ารุง 108.5    109.4 (0.9)%    105.7 2.6% 214.1 224.0 (4.4)% 
   ค่าสาธารณูปโภค 95.2    98.3 (3.1)%    94.5 0.7% 189.7 195.1 (2.8)% 
   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 0.0    0.0 N/A    0.0 N/A 0.1 0.0 N/A 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย    18.2    21.7 (16.0)%    17.8 2.5% 36.1 46.1 (21.8)% 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น  ๆ 25.8    30.5 (15.2)%    19.5 32.8% 45.3 49.6 (8.7)% 
   รายจ่ายฝ่ายทุน  91.9      89.1 3.1%      80.4 14.2% 172.3 99.1 73.9% 

รายได้จากเงนิลงทุนในสญัญาซื้อ
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

1,347.7  1,234.5 9.2%  1,202.3 12.1% 2,550.0 2,401.5 6.2% 

อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 

73.2% 70.0%   70.7%   72.0% 70.6%   

ผลการด าเนินงานทางการเงินไตรมาส 2 ปี 62/63 
รายได้รวม 

รายได้รวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 เท่ากับ 1,353.2 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 9.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึ้น 12.0% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก
ตามสัญญาสัมปทานเติบโตเพิ่มขึ้น 9.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,347.7 ล้านบาท จากการเติบโต
ของรายได้ค่าโดยสารและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  
ในไตรมาสนี้รายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,840.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาก 1) จ านวนผู้โดยสารที่เติบโตจากการเปิด
สายสีเขียวส่วนต่อขยาย; ส่วนใต้จากสถานีส าโรงถึงสถานีเคหะฯ ในเดือนธันวาคม 2561 และส่วนเหนือจากสถานีหมอชิตถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าว
ในเดือนสิงหาคม 2562 และ 2) ฐานผู้โดยสารที่ต่ าจากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องเม่ือปีที่แล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้ค่าโดยสาร
ไตรมาสนี้เติบโต 8.2% เนื่องจาก 1) จ านวนเที่ยวการเดินทางเพิ่มขึ้นจากจ านวนวันท าการที่มากกว่าในไตรมาสนี้ 2) การเปิดสถานีใหม่ห้าแยกลาดพร้าว 
และ 3) ผลกระทบจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 ในไตรมาสก่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงได้ ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 62/63”  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 2 ปี 62/63 เท่ากับ 492.3 ล้านบาท ลดลง 6.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก 
1) ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียว (ประหยัดจากขนาด) 2) ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 
เนื่องจากปีก่อนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์หลายกิจกรรม และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง จากค่าซื้อบัตรโดยสาร
และค่าบริจาคลดลง และค่าประกันสุขภาพของพนักงานถูกปันส่วนลดลง ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมลดลง
เล็กน้อย 1.2% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก 1) ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานในไตรมาสนี้ แต่บางส่วนหักกลบกับ 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 
จากการจ่ายค่าประกันสุขภาพพนักงานในไตรมาสนี้ และไตรมาสก่อนได้รับค่าชดเชยจากบริษัทประกันคืน และ 3) รายจ่ายฝ่ายทุนสูงขึ้น จากค่ารถไฟฟ้า
จ านวน 78.9 ล้านบาท (ไตรมาสก่อนมีค่ารถไฟจ านวน 58.4 ล้านบาท)  
ในไตรมาสนี้อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 73.2% เม่ือเทียบกับ 70.0% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 70.7% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมลดลง ดังอธิบายก่อนหน้า  

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 
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ค่าใช้จ่ายรวม  
ไตรมาส 2 ปี 62/63 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 27.5 ล้านบาท ลดลง 2.9% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
กองทุนลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 18.4% จากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากค่าปิดสมุดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับการจัดประชุมสามัญ
ประจ าปีและการจ่ายคืนทุน รวมถึงการตั้งค่าตอบแทนพิเศษสูงกว่า
ไตรมาสก่อน   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 62/63 เท่ากับ 1,325.7 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 9.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.9% 
จากไตรมาสก่อน จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น  

ในไตรมาส 2 ปี 62/63 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น
เป็น 98.0% จาก 97.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้รวม
เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายรวมลดลงดังกล่าวข้างต้น แต่เม่ือเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อน อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลงเล็กน้อยจาก 
98.1% เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมขึ้น  

 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทนุ 
ในไตรมาส 2 ปี 62/63 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนจ านวน 314.4 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธติามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 300.0 ล้านบาท 
(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายได้สุทธิ
ตามสัญญาสมัปทานลดลง และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) 
จ านวน 14.6 ล้านบาท1  โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 58,500.0 ล้านบาท 
จาก 58,800.0 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลดลงจากปีก่อนที่ 
65,400.0 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน
จะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุ
ในปี 2572 และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้สุทธิดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลง
จนถึงศูนย์บาท 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน เป็น 1,011.3 ล้านบาท ลดลง 16.4% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน จากการบันทึกรายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
ในทางกลับกันเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน เพิ่มขึ้น 14.3% จากไตรมาสก่อน 
เนื่องจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น 

ผลการด าเนินงานทางการเงินครึ่งแรกปี 62/63 

รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 เป็น 2,561.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
6.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของรายได้จากเงินลงทุน
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
รายได้ค่าโดยสารส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 จ านวน 3,540.9 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 4.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 1) การเติบโต
ของผู้โดยสาร 4.4% เป็น 123.6 ล้านเที่ยวคน (รวมผู้โดยสารที่เดินทางฟรี
วันพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 จ านวน 
1.1 ล้านเที่ยวคน) และ 2) ผลกระทบจากการบันทึกค่าเผื่อค่าโดยสาร
จากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรีเนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องในปีก่อนจ านวน 
19.2 ล้านบาท ถ้าไม่หักค่าเผื่อค่าโดยสารฯ ดังกล่าวในไตรมาสก่อน 
รายได้ค่าโดยสารงวดนี้จะเติบโต 3.5% จากปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม
อ้างอิงได้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และ
ครึ่งแรก ปี 62/63” 
ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ 
990.9 ล้านบาท ลดลง 0.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจาก 1) ค่าใช้จ่ายพนักงานลดลงจากการปันส่วนค่าใช้จ่ายลดลง
จากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียว และ 2) ค่าใช้จ่ายในการขาย
ลดลง เนื ่องจากปีก่อนมีจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและประชาสัมพันธ์
หลายกิจกรรม แต่บางส่วนหักกลบกับ 3) รายจ่ายฝ่ายทุนสูงจากค่ารถไฟฟ้า
จ านวน 137.3 ล้านบาท (ปีก่อนมีค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุ 71.1 ล้านบาท 
และค่ารถไฟจ านวน 3.9 ล้านบาท)  
ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ เพิ่มขึ้นเป็น 72.0% จาก 70.6% ในงวดเดียวกันของปีก่อน 

 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 50.6 ล้านบาท ลดลง 
17.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากค่าตอบแทนพิ เศษและ
ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดลง 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
ครึ่งแรกปี 62/63 รายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 2,510.8 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 6.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้รวมที ่เพิ่มขึ ้น
รวมถึงค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลงดังอธิบายข้างต้น 

ครึ่งแรกปี 62/63 มีอัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็น 98.0% 
เพ่ิมขึ้นจาก 97.5% ในงวดเดียวกันของปีก่อน 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทนุ 
ครึ่งแรกปี 62/63 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
จ านวน 614.4 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 600.0 ล้านบาท 
(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายได้สุทธิ
ตามสัญญาสัมปทานลดลง และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา 
(S4) จ านวน 14.6 ล้านบาท 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนนิงาน 
ครึ่งแรกปี 62/63 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
ลดลง 19.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,896.4 ล้านบาท 
เนื่องจากปีนี้มีการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน  

1 ค่าก่อสร้างสถานีศึกษาวิทยาถูกบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ (สินทรัพย์ในงบดุล) ท าให้ราคาทุนเพิ่มขึ้นเป็น 61,446.7 ล้านบาท 
จาก 61,432.1 ล้านบาทในไตรมาสก่อน  

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 
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จ านวนเที่ยวการเดินทาง 
และอัตราการเติบโต  

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
มีจ านวน 59,888.7 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุน 
ในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 58,500.0 ล้านบาท 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,131.9 ล้านบาท 
และสินทรัพย์อ่ืน 256.8 ล้านบาท (สินทรัพย์อ่ืนส่วนใหญ่
คือลูกหนี้จากสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 253.0 
ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจ านวน 32.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 
14.6 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 เท่ากับ 59,856.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.3415 บาท
ต่อหน่วย 

แ 

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562 
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสทิธริายได้สทุธ ิ 58,500.0 58,800.0 
 ราคาทุน 61,446.7 61,432.1 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,131.9 1,096.2 
สินทรัพย์อ่ืน 256.8 142.4 
รวมสินทรัพย์ 59,888.7 60,038.6 
รวมหนี้สิน 32.0 12.4 
สินทรัพย์สุทธิ 59,856.7 60,026.2 
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 59,257.5 60,438.3 
ก าไขสะสม  599.2 (412.1) 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3415 10.3708 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63    

จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 สร้างสถิติใหม่สูงถึง 63.9 ล้านเที่ยวคน 
เติบโตเพ่ิมขึ้น 4.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 1) การเปิดสายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย; ส่วนใต้จากสถานีส าโรงถึงสถานีเคหะฯ ในเดือนธันวาคม 2561 
และส่วนเหนือจากสถานีหมอชิตถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าวในเดือนสิงหาคม 2562 
และ 2) ฐานผู้โดยสารที่ต่ าจากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องเม่ือปีที่แล้ว เม่ือเปรียบเทียบ
กับไตรมาสก่อน จ านวนผู้โดยสารรวมในไตรมาสนี้เติบโตสูงถึง 7.2% ส่วนหลัก
เป็นผลมาจาก 1) จ านวนวันท าการที่มากกว่า เนื่องจากในไตรมาสก่อนมีวันหยุดหลายวัน 
เช่น วันสงกรานต์ วันแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น และ 2) การเปิดสถานีห้าแยกลาดพร้าว 
ส่วนอัตราค่าโดยสารเฉล่ียในไตรมาสนี้เท่ากับ 28.8 บาทต่อหน่วย ไม่เปลี่ยนแปลง
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อย 0.9% จากไตรมาสก่อน ท าให้รายได้
ค่าโดยสารส าหรับไตรมาสนี้ปรับเพิ่มขึ้น 4.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพ่ิมขึ้น 8.2% จากไตรมาสก่อน  

ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 จ านวนผู้โดยสารรวม เท่ากับ 123.6 ล้านเที่ยวคน (รวมจ านวน
ผู้โดยสารที่เดินทางฟรีช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วันที่ 5-6 
พฤษภาคม 2562 จ านวน 1.1 ล้านเที่ยวคน) เติบโต 4.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจาก 1) การเปิดให้บริการสายสีเขียวส่วนต่อขยายใหม่ และ 2) ฐานผู้โดยสารที่ต่ า
จากเหตุการณ์รถไฟฟ้าขัดข้องเม่ือปีที่แล้ว ส่วนอัตราค่าโดยสารเฉล่ียในงวดนี้เท่ากับ 
28.9 บาทต่อหน่วย   เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% จากครึ่งแรกปี 61/62 ท าให้รายได้ค่าโดยสาร
ครึ่งแรกปี 62/63 เติบโต 3.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (ก่อนหักค่าเผื่อค่าโดยสาร
เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้องในปีก่อน) และเพิ่มขึ้น 4.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
(หลังหักค่าเผื่อค่าโดยสารฯ ในปีก่อน) 

หมายเหตุ:  อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยข้างต้นค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบ  

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 ถ้าค านวณรวมจ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางฟรีช่วงงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจ านวน 1.1 ล้านเท่ียวคนในไตรมาส 1 ปี 62/63 อัตรา
ค่าโดยสารเฉล่ียไตรมาสน้ีจะเติบโต 0.9% จากไตรมาสก่อน 

ส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 ถ้าค านวณรายได้ค่าโดยสารหลังหักค่าเผื่อค่าโดยสาร
เน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดข้องในปีก่อนจ านวน 19.2 ล้านบาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
ครึ่งแรก ปี 62/63 จะเพิ่มขึ้น 0.6% จากปีก่อน 

ค่าโดยสารเฉล่ีย 
และอัตราการเติบโต  

61.2 61.6 61.1 59.6 

63.9 

7.1% 

0.6% -0.8% -2.4% 

7.2% 

-1.5% 

1.3% 1.5% 4.4% 

4.4% 

ไตรมาส 2  
ปี 61/62 

ไตรมาส 3  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

จ านวนเที่ยวการเดินทาง(ล้านเที่ยว) 
อัตราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ) 
อัตราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 

28.8 29.1*  29.0  29.1** 28.8 

-0.8% 1.0% -0.4% 

0.4% 

-0.9% 

3.7% 1.5% 0.6% 

0.1% 

0.0% 

ไตรมาส 2  
ปี 61/62 

ไตรมาส 3  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

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

*   ไม่รวมผลกระทบจากค่าเผ่ือค่าโดยสารจากการให้ผู้โดยสารเดินทางฟรี
เนื่องจากรถไฟฟ้าขัดข้อง  

** ไม่รวมผลกระทบจากจ านวนผู้โดยสารที่เดินทางฟรีช่วงงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสมเพียงพอ 
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับไตรมาส 2 ปี 62/63 จะจ่ายในอัตรา 0.226 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย 
และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.123 บาทต่อหน่วย โดยจะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) และการรับคืนเงินทุน (XN) 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืนเงินทุนวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับครึ่งแรกปี 62/63 จะเท่ากับ 0.430 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.103 บาทต่อหน่วย 
และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.327 บาทต่อหน่วย  

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 
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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 61,446.7  ล้านบาท  (รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา 
47.7 ล้านบาท) 

จ านวนหน่วยลงทุน 5,788 ล้านหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ 10.238 บาท ต่อหน่วยลงทุน (หลังจ่ายเงินคืนทุน ครั้งที่ 5) 
ทุนจดทะเบียน 59,257.5 ล้านบาท (หลังจ่ายเงินคืนทุน ครั้งที่ 5) 
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 2562 ) 10.70  บาท 
มูลค่าตลาด (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ) 61,931.6 ล้านบาท 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 59,856.7 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 
  

ประวัติการจ่ายปันผล และการจ่ายคืนเงินทุน 

   การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 และการจ่ายคืนเงินทุนครั้งที ่6 

วันขึ้นเครื่องหมาย XD, XN วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย 

26 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลา งวดที่จ่าย งวดที ่ การจ่ายเงินปันผล 
(บาทต่อหน่วย) งวดที ่ การจ่ายคืนเงินทุน 

(บาทต่อหน่วย) 
รวม 

(บาทต่อหน่วย) 
ปี 56/57 17 เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2557 1-4 0.579 - - 0.579 
ปี 57/58 1 เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731 
ปี 58/59 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559 9-12 0.692 3 0.064 0.756 
ปี 59/60 1 เม.ย. 2559 – 31 มี.ค. 2560 13-16 0.772 - - 0.772 
ปี 60/61 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561 17-20 0.798 - - 0.798 
ปี 61/62 1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562 21-23 0.611 4 0.169 0.780 

ไตรมาส 1 ปี 62/63 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 - 5 0.204 0.204 
ไตรมาส 2 ปี 62/63 1 ก.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562 24 0.103 6 0.123 0.226 

รวม 17  เม.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2562 1-24 4.161 1-6 0.685 4.846 
* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถึงปี 57/58 

วารสารนักลงทุนสมัพันธ์ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 62/63 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 


