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1 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63  
ฉบับที ่27 / 14 กุมภาพันธ ์2563 

สารจากบริษัทจัดการ 
เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 (1 ตลุาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562) กองทนุมีรายไดร้วม 1,275.0 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายรวม  18.3 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 1,256.7 ลา้นบาท โดยไตรมาส 3 ปี 62/63 กองทุนรบัรูข้าดทนุสุทธิ
จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุจ านวน 208.0 ลา้นบาท เน่ืองจากมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมลูค่ายุติธรรม
ลดลงจ านวน 200.0 ลา้นบาท (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) จากระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสัญญาสัมปทานลดลง 
และการบนัทกึเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา (S4) จ านวน 7.9 ลา้นบาท โดยมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปรบัลดลงมาอยู่ท่ี 58,300.0 ลา้นบาท จาก 58,500.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และลดลงจาก
ปีก่อนท่ี 64,400.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ทัง้นี ้มูลค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทุนลงทุนในปัจจุบนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572 และเม่ือสิน้สุดระยะเวลาตามสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดสุ้ทธิดงักล่าวท่ีกองทุนไดล้งทุน 
มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงจนถงึศนูยบ์าท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ 59,597.4 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 10.2967 บาทตอ่หน่วย 

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 จะจ่ายในอตัรา 0.215 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผล
อตัรา 0.181 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทนุอตัรา 0.034 บาทต่อหน่วย โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัเงินปันผล (XD) 
และการรบัคืนเงินทนุ (XN) วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 ปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2563 และจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืนเงินทนุ
วนัท่ี 13 มีนาคม 2563  

                  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 62/63 สรุปผลการด าเนินงาน 9 เดอืน ปี 62/63 
 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 1.3%1  จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน แตล่ดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,815.8 ลา้นบาท 
 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63  จ  านวน 63.0 ลา้นเที่ยวคน 

เพิ่มขึน้ 2.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.5% 
จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย2 ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 เท่ากับ 29.3 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 0.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 1.7% 
จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 4.6% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน แตล่ดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,275.0 ลา้นบาท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 5.0% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน แตล่ดลง 5.2% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,256.7 ลา้นบาท  

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาส 3 
ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 4.3 เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.7% 
จากไตรมาสก่อน เป็น 1,048.7 ลา้นบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 62/63 
เท่ากับ 98.6% เทียบกับ 98.2% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.0% 
ในไตรมาสก่อน 

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรับไตรมาส 3 ปี 62/63 อัตรา 
0.215 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลอตัรา 0.181 บาทต่อหน่วย 
และการจา่ยคืนเงินทนุอตัรา 0.034 บาทตอ่หน่วย จะจา่ยวนัที่ 13 มีนาคม 2563  

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 59,597.4 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 10.2967 บาทตอ่หน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส  าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 3.1%3 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 5,356.7 ลา้นบาท 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 มีจ  านวน 186.5 
ลา้นเที่ยวคน เพิ่มขึน้ 3.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย2 ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เท่ากับ 
29.0 บาทต่อเที ่ยวการเดินทาง เพิ ่มขึ น้ เล็กน ้อย 0.3% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เท่ากับ 3,836.4 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 5.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 
6.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 3,767.5 ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ส  าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เพิ่มขึน้ 15.7% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เป็น 2,945.1 ลา้นบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส  าหรบั 9 เดือน
ปี 62/63 เท่ากับ 98.2% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 
97.7%  

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรบั 9 เดือน
ปี 62/63  จะเท่ากับ 0.645 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่าย   
เงินปันผลอัตรา 0.284 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทุน 
อตัรา 0.361 บาทตอ่หน่วย 

1   รายไดค่้าโดยสาร เพิ่มขึน้ 1.4% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ถา้เทยีบกบัรายไดค่้าโดยสารไตรมาส 3 ปี 61/62 ก่อนรบัรูร้ายการกลบัรายการค่าเผือ่ค่าโดยสาร
จากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรีเนือ่งจากรถไฟฟา้ขดัขอ้งช่วงเดอืนมถินุายน 2561 จ านวน 0.6 ลา้นบาท  

2   อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ 
3   รายไดค่้าโดยสาร 9 เดือน ปี 62/63 เติบโต 2.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ถา้เทยีบกบัรายไดค้่าโดยสาร 9 เดือน ปี  61/62 ก่อนหกัค่าเผือ่ค่าโดยสาร
จากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรีเนือ่งจากรถไฟฟา้ขดัขอ้งช่วงเดอืนมถินุายน 2561 สทุธิจ านวน 18.5 ลา้นบาท 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิอา้งองิไดท้ีห่วัขอ้ “ผลการด าเนนิงานของธุรกิจรถไฟฟา้ ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63” 

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 3 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 2 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 62/63 

9 เดอืน 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

   รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ      
   รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง)  1,270.0  1,214.4  4.6%  1,347.7  (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6% 

  ดอกเบีย้รบั  5.0  4.5  12.3%  5.5   (7.8)% 16.4 12.6 30.0% 

รายได้รวม  1,275.0  1,218.9  4.6%  1,353.2  (5.8)% 3,836.4 3,628.5 5.7% 

   คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ    17.8    20.7    (14.2)%    18.2    (2.4)% 57.1 63.2 (9.6)% 
  คา่ใชจ้่ายอ่ืน       0.5      1.3 (59.0)%      9.3 (94.4)%  11.8 19.8 (40.4)% 
ค่าใช้จ่ายรวม  18.3  22.0  (16.8)%  27.5  (33.4)% 68.9 83.0 (17.0)% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  1,256.7  1,196.9  5.0%  1,325.7  (5.2)% 3,767.5 3,545.5 6.3% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่า 
เงนิลงทุน  (208.0)  (999.9) (79.2)%  (314.4)  (33.8)% (822.4) (999.9) (17.8)% 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
จากการด าเนินงาน  1,048.7  197.0  432.3%  1,011.3  3.7% 2,945.1 2,545.6 15.7% 

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 98.6% 98.2% 98.0% 98.2% 97.7% 

  * รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 
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3 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

1   ไตรมาส 3 ปี 61/62 รายไดค้่าโดยสารรวมการกลบัรายการค่าเผือ่ค่าโดยสารจากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรเีนือ่งจากรถไฟฟ้าขดัขอ้งช่วงเดอืนมถินุายน 2561 
จ านวน 0.6 ลา้นบาท   

2  9 เดอืน ปี 61/62 รายไดค้่าโดยสารถูกหกัค่าเผือ่คา่โดยสารสทุธจิากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรเีนือ่งจากรถไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 18.5 ลา้นบาท 

(ล้านบาท) ไตรมาส 3 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 3 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 2 
ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 62/63 

9 เดอืน 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

รายได้ค่าโดยสาร 1,815.8 1,791.8 1.3% 1,840.0 (1.3)% 5,356.7 5,193.7 3.1% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 545.8 577.4 (5.5)% 492.3 10.9% 1,536.7 1,577.8 (2.6)% 
   คา่ใชจ้่ายพนกังาน 211.8 246.8 (14.2)% 152.7 38.7% 545.1 633.1 (13.9)% 
   คา่ซอ่มบ ารุง 110.7 112.8 (1.9)% 108.5 2.0% 324.8 336.8 (3.6)% 
   คา่สาธารณปูโภค 92.4 94.9 (2.6)% 95.2 (2.9)% 282.1 290.0 (2.7)% 
   คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ 0.0 0.1 (68.5)% 0.0 0.0% 0.1 0.1 (5.8)% 
   คา่ใชจ้่ายในการขาย    18.0 20.1 (10.3)% 18.2 (1.4)% 54.1 66.2 (18.3)% 
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืน  ๆ 20.1 32.9 (38.9)% 25.8 (22.0)% 65.4 82.6 (20.8)% 
   รายจ่ายฝ่ายทนุ  92.8 69.8 32.8% 91.9 0.9% 265.1 168.9 56.9% 
รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 1,270.0 1,214.4 4.6% 1,347.7 (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6% 

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 69.9% 67.8% 73.2% 71.3% 69.6% 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 62/63 
รายได้รวม 

รายได้รวมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 เท่ากับ 1,275.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
4.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั
ตามสญัญาสมัปทานเติบโตเพ่ิมขึน้ 4.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตล่ดลง 5.8% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,270.0 ลา้นบาท  
ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,815.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1.3% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จาก 1) จ  านวนผูโ้ดยสารที่เติบโตจาก
การเปิดสายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย; ส่วนใตจ้ากสถานีส  าโรงถึงสถานีเคหะฯ 
ในเดือนธันวาคม 2561 และส่วนเหนือจากสถานีหมอชิตถึงสถานีหา้แยก
ลาดพรา้วและถึงสถานีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นเดือนสิงหาคม 2562 
และ เดือนธันวาคม 2562 ตามล าดับ  แต่บางส่วนถูกหักกลบกับ 
2) ผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรเีน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลที่ 10 
วนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ถา้เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดค้่าโดยสาร
ไตรมาสนีล้ดลง 1.3% เน่ืองจากจ านวนเที่ยวการเดินทางลดลงจากจ านวน
วนัหยดุที่มากกว่าในไตรมาสนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หวัขอ้ 
“ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟา้ ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63”  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 3 ปี 62/63 เท่ากับ 545.8 
ลา้นบาท ลดลง 5.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก 
1) ค่าใชจ้่ายพนักงานลดลงจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิด
สว่นตอ่ขยายใหมส่ายสีเขียว (ประหยดัจากขนาด) 2) คา่ใชจ้่ายในการบริหาร
และอื่นๆ ลดลง จากค่าซือ้บตัรโดยสารลดลงและการเลื่อนการเรียกเก็บ
เงินค่าทดสอบสิ่งแวดลอ้ม แต่บางส่วนถกูหกักลบกับ 3) รายจ่ายฝ่ายทนุ
ที่เพิ่มขึน้ (ค่าปรบัปรุงระบบจดัเก็บค่าโดยสาร (AFC upgrade) จ านวน 
31.5 ลา้นบาท และค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 19.8 ลา้นบาท เทียบกับ 
ค่าปรบัปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารจ านวน 41.5 ลา้นบาทในปีก่อน) 
ถา้เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมเพิ่มขึน้ 
10.9% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก 1) มีการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงาน
ในไตรมาสนี ้แต่บางส่วนหักกลบกับ 2) ค่าใชจ้ ่ายในการบริหารลดลง 
จากการจา่ยคา่ประกนัสขุภาพพนกังานในไตรมาสก่อน และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 
ลดลง  
ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื ้อและโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ อยูท่ี่ 69.9% เมื่อเทียบกบั 67.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 73.2% ในไตรมาสก่อน  

ค่าใช้จ่ายรวม  
ไตรมาส 3 ปี 62/63 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 18.3 ลา้นบาท ลดลง 16.8% 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทนุ
ลดลง เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 33.4% จากไตรมาสก่อน 
เน่ืองจากไตรมาสก่อนมีค่าปิดสมดุบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทนุและค่าใชจ้่าย
ในการจัดประชุมสามัญประจ าปี และมีการกลับรายการค่าตอบแทน
พิเศษในไตรมาสนี ้  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิในไตรมาส 3 ปี 62/63 เท่ากับ 1,256.7 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 5.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของรายไดร้วม แตล่ดลง 5.2% จากไตรมาสก่อน จากรายไดร้วมที่ลดลง  
ในไตรมาส 3 ปี 62/63 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึน้
เป็น 98.6% จาก 98.2% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.0% 
ในไตรมาสก่อน จากคา่ใชจ้า่ยรวมที่ลดลงจากที่อธิบายขา้งตน้ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 3 ปี 62/63 กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ
จ านวน 208.0 ลา้นบาท เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และ
โอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 200.0 ลา้นบาท 
(รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิ
ตามสญัญาสมัปทานลดลง และการบนัทกึเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา (S4) 
จ านวน 7.9 ลา้นบาท1 โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรบัลดลงมาอยู่ที่ 58,300.0 ลา้นบาท 
จาก 58,500.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และลดลงจาก
ปีก่อนที่ 64,400.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  
ทัง้นี ้มลูค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนั
จะลดลงตามอายุของสิทธิในรายไดส้ ุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะ
หมดอายใุนปี 2572 และเม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสิทธิในการรบัประโยชน์
จากรายไดสุ้ทธิดังกล่าวที่กองทุนไดล้งทุน มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลง
จนถึงศนูยบ์าท 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 62/63 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน เป็น 1,048.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.3 เท่าจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.7% จากไตรมาสก่อน จากการบันทึกรายการ
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุลดลง 

1  ค่าก่อสรา้งสถานศีกึษาวทิยาถูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัยใ์นงบดลุ) ท าใหร้าคาทนุเพิม่ขึน้เป็น 61,454.6 ลา้นบาท 
  จาก 61,446.7 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน  
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รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 เป็น 3,836.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.7% จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และ
โอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

รายได้ค่าโดยสารส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 จ านวน 5,356.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
3.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก 1) การเติบโตของผูโ้ดยสาร 3.6% 
เป็น 186.5 ลา้นเที่ยวคน (รวมผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเน่ืองในงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกรชักาลที่ 10 วนัที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 จ านวน 
2.1 ลา้นเที่ยวคน) และ 2) ผลกระทบจากการบันทึกค่าเผ่ือค่าโดยสารสุทธิจาก
การใหผู้โ้ดยสารเดินทางฟรีเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดขอ้งในปีก่อนจ านวน 18.5 ลา้นบาท 
ถา้ไม่หักค่าเผ่ือค่าโดยสารฯ ดงักล่าวในปีก่อน รายไดค้่าโดยสารงวดนีจ้ะเติบโต 
2.8% จากปีก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หัวข้อ “ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจรถไฟฟา้ ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63” 

ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ 1,536.7 ลา้นบาท 
ลดลง 2.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก 1) คา่ใชจ้า่ยพนกังาน
ลดลงจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขียว 
และ 2) ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง เนื่องจากปีก่อนมีจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และประชาสัมพันธ์หลายกิจกรรม 3) ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอ่ืนๆ ลดลง 
จากค่าซือ้บัตรโดยสารลดลงและการรับเงินชดเชยค่าประกันภัย แต่บางส่วน
หกักลบกับ 4) รายจ่ายฝ่ายทนุสงูจากค่ารถไฟฟ้าจ านวน 159.4 ลา้นบาท ค่าปรบัปรุง
ระบบจดัเก็บค่าโดยสารจ านวน 31.5 ลา้นบาท และค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยุจ  านวน 
19.8 ลา้นบาท (ปีก่อนมีค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 71.1 ลา้นบาท ค่าปรบัปรุง
ระบบจดัเก็บคา่โดยสารจ านวน 41.5 ลา้นบาท และคา่รถไฟจ านวน 15.4 ลา้นบาท)  

ส าหรับ 9 เดือน ปี 62/63 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ เพ่ิมขึน้เป็น 71.3% จาก 69.6% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 68.9 ลา้นบาท 
ลดลง 17.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากค่าตอบแทนพิเศษ
และคา่ธรรมเนียมในการบรหิารกองทนุลดลง 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
9 เดือน ปี 62/63 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ เทา่กบั 3,767.5 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 6.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จากรายไดร้วมที่เพ่ิมขึน้
รวมถึงคา่ใชจ้า่ยรวมที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้ 

9 เดือนปี 62/63 มีอัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ
เป็น 98.2% เพ่ิมขึน้จาก 97.7% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน 
9 เดือน ปี 62/63 กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนจ านวน 822.4 ลา้นบาท เนื่องจากมลูค่าเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูค่ายตุิธรรมลดลง
จ านวน 800.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ช่เงินสด) จากระยะเวลา
คงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสัญญาสัมปทานลดลง 
และการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 
22.5 ลา้นบาท 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
9 เดือน ปี 62/63 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 
เพิ่มขึน้ 15.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 2,945.1 ลา้นบาท 
เน่ืองจากรายได้รวมเพิ่มขึ ้น ค่าใช้จ่ายรวมลดลง และรับรู ้
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุลดลง  

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 9 เดอืน ปี 62/63 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63    
จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 จ านวน 63.0 ลา้นเที่ยวคน (รวมจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รชักาลที่ 10 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จ านวน 1.0 ลา้นเที่ยวคน) เติบโตเพิ่มขึน้ 2.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจากไตรมาสก่อน 1.5% 
จ านวนผูโ้ดยสารรวมเติบโต 2.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 1) การเปิดสายสีเขียวส่วนต่อขยาย; ส่วนใตจ้ากสถานีส  าโรงถึงสถานีเคหะฯ 
ในเดือนธันวาคม 2561 และสว่นเหนือจากสถานีหมอชิตถึงสถานีหา้แยกลาดพรา้วและถึงสถานีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในเดือนสิงหาคม 2562 
และเดือนธันวาคม 2562 ตามล าดบั แตบ่างสว่นถกูหกักลบกบั 2) จ  านวนวนัท าการที่นอ้ยกวา่ปีก่อน 4 วนั เม่ือเปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อน จ านวน
ผูโ้ดยสารรวมในไตรมาสนีล้ดลง 1.5% สว่นหลกัเป็นผลมาจาก 1) จ  านวนวนัท าการที่นอ้ยกวา่ เน่ืองจากในไตรมาสนีว้นัหยดุหลายวนั เชน่ วนัคลา้ย
วนัสวรรคตรชักาลที่ 9 วนัพอ่แหง่ชาติ เป็นตน้ และ 2) ผลกระทบจากการเปิดสว่นตอ่ขยายสายสีน า้เงินทีส่ถานีบางหวา้ สว่นอัตราค่าโดยสารเฉลีย่
ในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 29.3 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 0.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.7% จากไตรมาสก่อน 
รายไดค้า่โดยสารส าหรบัไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้เล็กนอ้ย 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน จากการเติบโตของจ านวน
ผูโ้ดยสารที่อธิบายขา้งตน้ และการเดินทางฟรเีน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ  

ส าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 จ านวนผู้โดยสารรวม เทา่กบั 186.5 ลา้นเที่ยวคน (รวมจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรเีน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รชักาลที่ 10 วนัที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 ทัง้หมดจ านวน 2.1 ลา้นเที่ยวคน) เติบโต 3.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก 
1) การเปิดใหบ้รกิารสายสีเขียวสว่นตอ่ขยายใหม ่และ 2) ฐานผูโ้ดยสารที่ต  ่าจากเหตกุารณร์ถไฟฟา้ขดัขอ้งเม่ือปีที่แลว้ สว่นอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย
ในงวดนีเ้ทา่กบั 29.0 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย 0.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ท าใหร้ายไดค้่าโดยสาร 9 เดือน ปี 62/63 เติบโต 2.8% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน (ก่อนหกัค่าเผ่ือค่าโดยสารเน่ืองจากรถไฟฟ้าขัดขอ้งในปีก่อน) และเพิ่มขึน้ 3.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (หลงัหกั
คา่เผ่ือคา่โดยสารฯ ในปีก่อน) 

หมายเหต:ุ  อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ขา้งตน้ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ  

ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 อตัราค่าโดยสารเฉลีย่จะลดลง 0.9% จากไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึน้ 0.2% จากไตรมาสก่อน ถา้ค านวณรวม (1) จ านวน
ผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางฟรีเนือ่งในงานพระราชพธีิบรมราชาภเิษกจ านวน 1.0 ลา้นเทีย่วคนในไตรมาสนี ้และ (2) รบัรูก้ารกลบัรายการค่าเผือ่ค่าโดยสาร
จากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรีเนือ่งจากรถไฟฟา้ขดัขอ้งจ านวน 0.6 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 61/62  

ส าหรบั 9 เดอืน ปี 62/63 อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยจะลดลง 0.5% จากปีก่อน ถา้ค านวณรวม (1) จ านวนผูโ้ดยสารทีเ่ดินทางฟรีเนือ่งในงานพระราชพิธี
บรมราชาภเิษกจ านวน 2.1 ลา้นเทีย่วคนในปีนี ้และ (2) รบัรูค่้าเผือ่ค่าโดยสารสทุธิเนือ่งจากรถไฟฟา้ขดัขอ้งในปีก่อนจ านวน 18.5 ลา้นบาท  
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จ านวนเทีย่วการเดินทาง 
และอัตราการเติบโต  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
มีจ  านวน 59,626.3 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 58,300.0 ลา้นบาท  
และสินทรพัยอ่ื์น 169.8 ลา้นบาท (สินทรพัยอ่ื์นส่วนใหญ่
คือลูกหนีจ้ากสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 168.2 
ลา้นบาท) หนีส้ินรวมมีจ านวน 28.9 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่
คือภาษีหกั ณ ที่จา่ยคา้งจา่ย 15.1 ลา้นบาท) สินทรพัยส์ทุธิ 
(NAV) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 59,597.4 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 10.2967 บาทตอ่หน่วย 

แ 

(ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 

เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 58,300.0 58,500.0 

 ราคาทนุ 61,454.6 61,446.7 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 1,156.5 1,131.9 

สินทรพัยอ่ื์น 169.8 256.8 

รวมสินทรพัย ์ 59,626.3 59,888.7 

รวมหนีส้ิน 28.9 32.0 

สินทรพัยส์ทุธิ 59,597.4 59,856.7 

ทนุที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 58,545.6 59,257.5 

ก าไรสะสม  1,051.8 599.2 

สินทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วย (บาท) 10.2967 10.3415 

ค่าโดยสารเฉล่ีย 
และอัตราการเติบโต  

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ 

การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบัไตรมาส 3 ปี 62/63 จะจา่ยในอตัรา 0.215 บาทตอ่หน่วย แบง่เป็น การจ่ายเงินปันผลอตัรา 0.181 บาทต่อหน่วย 
และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา 0.034 บาทต่อหน่วย โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัเงินปันผล (XD) และการรบัคืนเงินทุน (XN) 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563 และจา่ยเงินปันผลและจา่ยคืนเงินทนุวนัที่ 13 มีนาคม 2563  

การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั 9 เดือน ปี 62/63 จะเทา่กบั 0.645 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลอตัรา 0.284 บาทต่อหน่วย 
และการจา่ยคืนเงินทนุอตัรา 0.361 บาทตอ่หน่วย  

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

61.6 61.1 
59.6 

63.9 63.0 

0.6% -0.8% -2.4% 

7.2% 

-1.5% 

1.3% 1.5% 4.4% 

4.4% 

2.2% 

ไตรมาส 3  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

จ านวนเท่ียวการเดินทาง(ลา้นเท่ียว) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 

29.11  29.0  29.12 28.8 29.33 

1.0% -0.4% 

0.4% 

-0.9% 

1.7% 1.5% 0.6% 

0.1% 

0.0% 

0.7% 

ไตรมาส 3  
ปี 61/62 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ค่าโดยสารเฉลี่ย(บาท/เท่ียว)  
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%QoQ ) 
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%YoY ) 

1    ไตรมาส 3 ปี 61/62 ไม่รวมผลกระทบจากคา่เผือ่ค่าโดยสารจากการใหผู้โ้ดยสารเดินทางฟรี
เนือ่งจากรถไฟฟ้าขดัขอ้ง  

2 ไตรมาส 1 ปี 62/63 ไม่รวมผลกระทบจากจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเนือ่งใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

3 ไตรมาส 3 ปี 62/63 ไม่รวมผลกระทบจากจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเนือ่งใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   การจ่ายเงนิปันผลคร้ังที่ 25 และการจ่ายคืนเงนิทุนคร้ังที ่7 

วนัขึน้เครือ่งหมาย XD, XN วนัปิดสมดุทะเบียน วนัที่จา่ย 

26 กมุภาพนัธ ์2563 28 กมุภาพนัธ ์2563 13 มีนาคม 2563 
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สรุปข้อมูลกองทนุ 

 ข้อมูลกองทุน 
ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ประเภท กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
สินทรพัยท์ี่ลงทนุครัง้แรก รายไดค้่าโดยสารสทุธิในอนาคตจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

สายหลักภายใตส้ ัญญาสัมปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร) 
โดยเป็นรายได้ค่าโดยสารที่หักด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ที่ เ ก่ียวข้อง และรายจ่ายลงทุน   
วนัสิน้สดุอายสุมัปทาน  วนัที่ 4 ธันวาคม 2572 
มลูคา่เงินลงทนุ 61,454.6  ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา 
55.6 ลา้นบาท) 

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว ้ 10.115 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 6) 
ทนุจดทะเบียน 58,545.6 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 6) 
บรษัิทจดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุ บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) และ  

บรษัิท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ผูด้แูลผลประโยชน ์  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
ขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทนุ  ขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทนุของ BTSG  33.3% เป็นเวลา 10 ปี 

แ 

 ข้อมูลหน่วยลงทุน 
ราคาตลาด (ณ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563 ) 9.85  บาท 
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563) 57,011.8 ลา้นบาท 
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 59,597.4 ลา้นบาท 

บริษัทจัดการ 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม  
บัวหลวง จ ากัด 
175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 
และชัน้ 26 ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ : 02-674-6488 กด 8 
โทรสาร : 02-679-5955 
อีเมล ์: marketing@bblam.co.th 

ผู้ให้บริการเดินรถ 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BTSC”) 
อาคารบีทีเอส 1000 ถ.พหลโยธิน  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
โทรศพัท ์: 02-273-8636-7 
โทรสาร : 02-273-8610 
อีเมล ์: irbtsgif@btsgif.com 
  

ประวัตกิารจ่ายปันผล และการจ่ายคืนเงนิทุน 

ระยะเวลา งวดทีจ่่าย งวดที ่ การจ่ายเงนิปันผล 
(บาทต่อหน่วย) งวดที ่ การจ่ายคืนเงนิทุน 

(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 
ไตรมาส 3 ปี 62/63 1 ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 25 0.181 7 0.034 0.215 

รวม 17  เม.ย. 2556 – 31 ธ.ค. 2562 1-25 4.342 1-7 0.719 5.061 
* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 


