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1 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63  
ฉบับที ่28 / 1 มิถุนายน 2563 

สารจากบริษัทจัดการ 
เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  

ผลการด าเนินงานของกองทนุส  าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) กองทนุมีรายไดร้วม 982.3 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยรวม 19.8 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 962.5 ลา้นบาท โดยไตรมาสนี ้ กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
จ านวน 5,907.4 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 5,890.0 ลา้นบาท 
(รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) เน่ืองจากการประเมินมลูคา่ใหม ่ จากเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส  าคญัตอ่รายไดค้า่โดยสารสทุธิ คือ สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมีการปรบัปรุงสมมติฐานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์
ในปัจจบุนัมากขึน้ อาทิ การปรบัลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรบัลดอตัราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน 
และการชะลอการเปิดรถไฟฟา้สายตา่งๆ เป็นตน้ นอกจากนี ้ไดมี้การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา (S4) จ านวน 17.6 ลา้นบาท  โดยมลูคา่เงินลงทนุ
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ปรบัลดลงมาอยู่ที่ 52,410.0 ลา้นบาท จาก 58,300.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
และลดลงจากปีก่อนที่ 59,100.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 

แตท่ัง้นี ้กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส  าหรบัรอบวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ดงันัน้ กองทนุจะจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุในรูปเงินคืนทนุในอตัรา 0.130 บาทตอ่หน่วย 

ผลการด าเนินงานของกองทนุส  าหรบัปี 62/63 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) กองทนุมีรายไดร้วม 4,818.7 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยรวม 
88.7 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 4,730.0 ลา้นบาท โดยกองทุนประกาศจ่ายเงินปันผล 2 ครัง้ จ  านวน 0.284 บาทต่อหน่วย 
และจา่ยคืนเงินทนุ 4 ครัง้ จ  านวน 0.491 บาทตอ่หน่วย รวมทัง้สิน้ในอตัรา 0.775 บาทตอ่หน่วย  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ 53,408.0 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.2273 บาทตอ่หน่วย 

                  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 62/63 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 62/63 
 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 4 ปี 62/63 ลดลง 17.6% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และลดลง 19.7% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,457.5 ลา้นบาท 
 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63  จ  านวน 50.4 ลา้นเที่ยวคน 

ลดลง 17.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19.9% 
จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 เท่ากับ 28.9 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง ลดลงเล็กน้อย 0.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 
1.3% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 ลดลง 1.0% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 23.0% จากไตรมาสก่อน เป็น 982.3 ลา้นบาท  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 ลดลง 1.8% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน และลดลง 23.4% จากไตรมาสก่อน เป็น 962.5 ลา้นบาท  

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาส 4 
ปี 62/63 เป็น (4,944.9) ลา้นบาท ลดลง 14.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 5.7 เท่า เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจากรายการ
ขาดทนุจากการปรบัลดมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิ 5,890.0 ลา้นบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 62/63 
เท่ากับ 98.0% เทียบกับ 98.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.6% 
ในไตรมาสก่อน 

 การจ่ายเงนิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 จะเป็นการจ่าย
คืนเงินทนุอตัรา 0.130 บาทตอ่หน่วย จา่ยวนัที่ 29 มิถนุายน 2563  

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 53,408.0 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.2273 บาทตอ่หน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส  าหรบัปี 62/63 ลดลง 2.1% จากปีก่อน 
เป็น 6,814.2 ลา้นบาท จากจ านวนผูโ้ดยสารลดลง 1.7% 
จากปีก่อน และคา่โดยสารเฉลี่ยลดลง 0.4% จากปีก่อน 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับ 62/63 มีจ  านวน 236.9 
ลา้นเที่ยวคน ลดลง 1.7% จากปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบัปี 62/63 เท่ากับ 29.0 บาท
ตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย 0.2% จากปีก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัปี 62/63 เท่ากับ 4,818.7 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 
4.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจากประสิทธิภาพในการบริหาร
ต้นทุนท าให้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิเพิ่มขึน้ 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับปี 62/63 เพิ่มขึน้ 4.5% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 4,730.0 ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน  
ส  าหรบัปี 62/63 ลดลง 12.7% จากปีก่อน เป็น (1,999.8) 
ลา้นบาท เนื่องจากรายการขาดทุนจากการปรบัลดมลูค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 
6,690.0 ลา้นบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส  าหรบัปี 62/63 
เท่ากับ 98.2% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 97.9%  

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรบัปี 62/63 
จะเท่ากับ 0.775 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายเงินปันผลอตัรา 
0.284 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทนุ อตัรา 0.491 
บาทต่อหน่วย 

1   อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ 

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 4 
ปี 61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 3 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

ปี  
62/63 

ปี  
61/62 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

   รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ      
   รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2)  978.4 987.1 (0.9)%  1,270.0 (23.0)% 4,798.4 4,603.0 4.2% 

  ดอกเบีย้รบั 3.9  5.0  (21.8)%  5.0   (22.0)% 20.3 17.7 15.3% 

รายได้รวม 982.3  992.1 (1.0)%  1,275.0  (23.0)% 4,818.7 4,620.7 4.3% 

   คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 17.0  21.6   (21.6)%    17.8  (4.4)% 74.0 84.8 (12.7)% 
  คา่ใชจ้่ายอ่ืน    2.8   (9.4) 129.9%      0.5 416.4%  14.7 10.5 40.2% 
ค่าใช้จ่ายรวม  19.8 12.2  61.3%  18.3 8.1% 88.7 95.3 (6.9)% 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  962.5 979.9  (1.8)%  1,256.7  (23.4)% 4,730.0 4,525.4 4.5% 
ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่า 
เงนิลงทุน  (5,907.4)  (5,300.1) 11.5%  (208.0) 2,739.6% (6,729.8) (6,300.0) 6.8% 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ 
จากการด าเนินงาน (4,944.9) (4,320.2) (14.5)%  1,048.7  (571.5)% (1,999.8) (1,774.6) (12.7)% 

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 98.0% 98.8% 98.6% 98.2% 97.9% 

  * รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 

ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงิน 



รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 เท่ากับ 982.3 ลา้นบาท ลดลง 
1.0% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 23.0% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั
ตามสญัญาสมัปทานลดลง 0.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ
ลดลง 23.0% จากไตรมาสก่อน เป็น 978.4 ลา้นบาท  
ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,457.5 ลา้นบาท ลดลง 17.6% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19.7% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตุหลักมาจาก COVID-19 ท  าใหจ้  านวนผู้โดยสารลดลงตั้งแต่
ปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หวัขอ้ 
“ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟา้ ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63”  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 4 ปี 62/63 เท่ากับ 479.1 
ลา้นบาท ลดลง 38.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจาก 1) รายจา่ยฝ่ายทนุที่ลดลง (คา่ปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 22.4 
ลา้นบาท และค่ารถไฟจ านวน 1.9 ลา้นบาท เทียบกับ ค่าปรับปรุง
ระบบจดัเก็บคา่โดยสารจ านวน 225.4 ลา้นบาท ค่ารถไฟจ านวน 69.0 
ลา้นบาท และค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 29.4 ลา้นบาท ในปีก่อน) 
2) คา่ใชจ้า่ยในการบริหารและอื่นๆ ลดลง จากค่าทดสอบสิ่งแวดลอ้ม
ลดลง (ทดสอบรอบใหญ่ทกุ 2 ปี ซึ่งท  าล่าสดุในปีก่อน) และค่าซือ้
บตัรโดยสารลดลง แต่บางส่วนถกูหักกลบกับ 3) ค่าซ่อมบ ารุงที่เพ่ิมขึน้
จากสญัญาซอ่มบ ารุงรถไฟใหม่และค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงส  าหรบั
ระยะทางการใหบ้รกิารเดินรถสว่นเกินจากสญัญา  
ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมลดลง 
12.2% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจาก 1) ไตรมาสก่อนมีการจ่ายโบนัส
ใหแ้ก่พนกังาน 2) รายจ่ายฝ่ายทนุที่ลดลง (ไตรมาสก่อนมีค่าปรบัปรุง
ระบบจัดเก็บค่าโดยสารจ านวน 31.5 ลา้นบาท ค่ารถไฟจ านวน 22.2 
ลา้นบาท และคา่ปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 19.8 ลา้นบาท) แต่บางส่วน
หักกลบกับ 3) ค่าซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึน้จากค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุง
ส  าหร ับระยะทางการใหบ้ริการเดินรถส่วนเกินจากสัญญาที่จ่าย
ในไตรมาสที่ 4 ค่าปรบัปรุงพืน้ที่เพ่ือติดตัง้เครื่องจ าหน่ายบัตรโดยสาร 
และคา่ซอ่มบ ารุงลิฟตแ์ละบนัไดเลื่อนสงูขึน้ และ 4) ค่าเบีย้ประกันภยั
ทรพัยส์ินที่จา่ยทกุไตรมาส 4  
ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ อยูท่ี่ 67.1% เม่ือเทียบกบั 55.8% ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และ 69.9% ในไตรมาสก่อน  
 

ค่าใช้จ่ายรวม  
ไตรมาส 4 ปี 62/63 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 19.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 61.3% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ ่มขึน้ 8.1% จากไตรมาสก่อน 
เน่ืองจากปีก่อนและไตรมาสก่อนมีการกลับรายการค่าตอบแทนพิเศษสูงกว่า  
แต่บางส่วนหักกลบกับค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน
ที่ลดลงในไตรมาสนี ้  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิในไตรมาส 4 ปี 62/63 เท่ากับ 962.5 ลา้นบาท ลดลง 
1.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 23.4% จากไตรมาสก่อน 
จากรายไดร้วมที่ลดลงและคา่ใชจ้า่ยรวมที่เพิ่มขึน้ 
ในไตรมาส 4 ปี 62/63 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิลดลงเล็กนอ้ย
เป็น 98.0% จาก 98.8% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ 98.6% ในไตรมาสก่อน 

ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 4 ปี 62/63 กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
จ านวน 5,907.4 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และ
โอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 5,890.0 ลา้นบาท (รายการ
ที่ไม่ใช่เงินสด) เน่ืองจากการประเมินมลูค่าใหม่ จากเหตุการณท์ี่มีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส  าคญัตอ่รายไดค้า่โดยสารสทุธิ คือ COVID-19 รวมถึงมีการปรบัปรุง
สมมติฐานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนั
มากขึน้ อาทิ การปรบัลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน 
และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนี ้ไดมี้การบนัทึก
เงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา (S4) จ  านวน 17.6 ลา้นบาท1 โดยมลูค่าเงินลงทนุ
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ปรบัลดลงมา
อยู่ที่ 52,410.0 ลา้นบาท จาก 58,300.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
และลดลงจากปีก่อนที่ 59,100.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562  
ทัง้นี ้มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลง
ตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572 
และเม่ือสิน้สดุระยะเวลาตามสิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดส้ทุธิดงักลา่ว
ที่กองทนุไดล้งทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุจะลดลงจนถึงศนูยบ์าท 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรับไตรมาส 4 ปี 62/63 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด าเนินงาน เป็น (4,944.9) ลา้นบาท ลดลง 14.5% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 5.7 เท่าจากไตรมาสก่อน จากการบันทึกรายการ
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุสงูขึน้ 
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รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 

1  ปี 61/62 รายไดค้่าโดยสารถูกหกัค่าเผือ่ค่าโดยสารสทุธจิากการใหผู้โ้ดยสารเดนิทางฟรเีนือ่งจากรถไฟฟ้าขดัขอ้งจ านวน 18.5 ลา้นบาท 

(ล้านบาท) ไตรมาส 4 
 ปี 62/63 

ไตรมาส 4 
ปี 61/62 

% เปล่ียนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 3 
 ปี 62/63 

% เปล่ียนแปลง 
(QoQ) 

ปี  
62/63 

ปี 
 61/62 

% เปล่ียนแปลง 
(YoY) 

รายได้ค่าโดยสาร 1,457.5 1,768.8 (17.6)% 1,815.8 (19.7)% 6,814.2 6,962.5 (2.1)% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 479.1 781.7 (38.7)% 545.8 (12.2)% 2,015.8 2,359.5 (14.6)% 
   ค่าใชจ้่ายพนกังาน 147.9 152.3 (2.9)% 211.8 (30.2)% 693.0 785.5 (11.8)% 
   ค่าซอ่มบ ารุง 141.2 130.8 7.9% 110.7 27.6% 466.0 467.6 (0.3)% 
   ค่าสาธารณปูโภค 90.8 94.2 (3.6)% 92.4 (1.7)% 372.9 384.2 (3.0)% 
   ค่าเบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ิน 17.2 21.4 (19.6)% 0.0 100.0% 17.3 21.5 (19.5)% 
   ค่าใชจ้่ายในการขาย    17.3 11.6 49.8% 18.0 (3.7)% 71.5 77.8 (8.2)% 
   ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอ่ืนๆ  25.4 32.2 (21.2)% 20.1 26.1% 90.8 114.8 (20.9)% 
   รายจ่ายฝ่ายทนุ  39.3 339.2 (88.4)% 92.8 (57.6)% 304.3 508.1 (40.1)% 
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 978.4 987.1 (0.9)% 1,270.0 (23.0)% 4,798.4 4,603.0 4.2% 

อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 67.1% 55.8% 69.9% 70.4% 66.1% 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 4 ปี 62/63 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 

ตารางที่ 2 : รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 

1 

1 ค่าก่อสรา้งสถานศีกึษาวทิยาถูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัยใ์นงบดลุ) ท าใหร้าคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 61,472.2 ลา้นบาท 
จาก 61,454.6 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน และ 61,432.1 ลา้นบาทในปีก่อน 
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รายได้รวม 
รายได้รวม ส าหรบัปี 62/63 เป็น 4,818.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.3% จากปีก่อน 
จากประสิทธิภาพในการบรหิารตน้ทนุท าใหร้ายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิเพิ่มขึน้ และดอกเบีย้รบัเพิ่มขึน้ 

รายได้ค่าโดยสารส าหรบัปี 62/63 จ านวน 6,814.2 ลา้นบาท ลดลง 
2.1% จากปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากผลกระทบของ COIVD-19 ตัง้แต่
ปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้มา สง่ผลใหจ้  านวนผูโ้ดยสารรวมลดลง 
1.7% จากปีก่อน เป็น 236.9 ลา้นเที่ยวคน (รวมผูโ้ดยสารเดินทางฟรีเน่ืองใน
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลที่ 10 วันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 
12 ธันวาคม 2562 จ านวน 2.1 ล้านเที่ยวคน) และการใหผู้้โดยสาร
เดินทางฟรดีงักลา่วสง่ผลใหอ้ตัราค่าโดยสารเฉลี่ยลดลง (แต่บางส่วนหกั
กลบกับค่าเผ่ือค่าโดยสารสทุธิจากการใหผู้โ้ดยสารเดินทางฟรีเน่ืองจาก
รถไฟฟา้ขดัขอ้งในปีก่อน) ท าใหค้า่โดยสารเฉลี่ยปีนีล้ดลง 0.4% จากปีก่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงไดท้ี่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
รถไฟฟา้ ไตรมาส 4 และ ประจ าปี 62/63” 

ส าหรบัปี 62/63 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เทา่กบั  2,015.8 ลา้นบาท 
ลดลง 14.6% จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก 1) รายจ่ายฝ่ายทนุที่ลดลง 
(คา่รถไฟจ านวน 161.4 ลา้นบาท ค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 42.2 ลา้นบาท 
และ คา่ปรบัปรุงระบบจดัเก็บคา่โดยสารจ านวน 31.5 ลา้นบาท เทียบกับ 
ค่าปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารจ านวน 266.9 ลา้นบาท ค่าปรับปรุง
คลื่นวิทยุจ  านวน 100.5 ลา้นบาท และค่ารถไฟจ านวน 84.5 ลา้นบาท 
ในปีก่อน) และ 2) ค่าใชจ้่ายพนักงานลดลงจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลง
จากการเปิดสว่นตอ่ขยายใหมส่ายสีเขียว  

ส าหรับปี 62/63 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ เพ่ิมขึน้เป็น 70.4% จาก 66.1% ในปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส าหรบัปี 62/63 คา่ใชจ้า่ยรวมเท่ากับ 88.7 ลา้นบาท ลดลง 6.9% จากปีก่อน 
จากคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทนุลดลง แต่บางส่วน
หกักลบกับค่าธรรมเนียมในการปิดสมดุทะเบียนส าหรบัจ่ายเงินปันผลและ
เงินคืนทนุ รวมถึงคา่จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปีเพิ่มขึน้ 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
ส าหรบัปี 62/63 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 4,730.0 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 4.5% จากปีก่อน จากรายไดร้วมที่เพิ่มขึน้รวมถึงค่าใชจ้่ายรวม
ที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้ 

ปี 62/63 มีอ ัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเป็น 98.2% 
เพิ่มขึน้จาก 97.9% ในปีก่อน 

ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน 
ปี 62/63 กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 
6,729.8 ลา้นบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ ุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 6,690.0 
ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากการประเมินมูลค่าใหม่ 
ตามที่กล่าวขา้งตน้ รวมถึงการบนัทึกเงินลงทนุในสถานีศึกษาวิทยา (S4) 
จ านวน 40.0 ลา้นบาท1 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ปี 62/63การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ลดลง 12.7% 
จากปีก่อน เป็น (1,999.8) ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูข้าดทนุสทุธิจาก
การวดัมลูคา่เงินลงทนุสงูขึน้ 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 62/63 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 4 และส าหรับปี 62/63    
จากสถานการณ ์COVID-19 ตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ท าใหจ้ านวนผู้ โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 4 ปี 62/63 ลดลง 17.5% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19.9% จากไตรมาสก่อน อยู่ที่ 50.4 ลา้นเที่ยวคน  โดยทางรฐับาลไดอ้อกประกาศ เรื่อง สั่งปิดกิจการ
ชั่วคราวในสถานบรกิารตา่งๆ อีกทัง้ยงัขอความรว่มมือใหป้ระชาชนอยูบ่า้น ท างานจากที่บา้น เพื่อเป็นการควบคมุการแพรเ่ชือ้ ส่งผลใหจ้  านวนผูโ้ดยสาร
ของระบบรถไฟฟา้ BTS ลดลงในไตรมาสสดุทา้ยของปีนี ้สว่นอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 28.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ลดลง 0.2% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสดัส่วนผูใ้ชบ้ตัรโดยสารประเภทรายเดือนเพิ่มขึน้ (บตัรโดยสารรายเดือนจะมีอตัราค่าโดยสารที่ถกูกว่า
บตัรโดยสารประเภทอ่ืน) แต่อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 0.2% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากในไตรมาสก่อนมีผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเนื่องในงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลที่ 10 สง่ผลใหร้ายไดค้า่โดยสารส  าหรบัไตรมาสนีล้ดลง 17.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 19.7% 
จากไตรมาสก่อน  

ส าหรบัปี 62/63 ในชว่ง 9 เดือนแรกจ านวนผูโ้ดยสารยงัคงเติบโตไดจ้ากการเปิดใหบ้รกิารสายสีเขียวสว่นตอ่ขยาย: สว่นใตจ้ากสถานีส  าโรงถึงสถานี
เคหะฯ ในเดือนธันวาคม 2561 และส่วนเหนือจากสถานีหมอชิตถึงสถานีห้าแยกลาดพร้าวในเดือนสิงหาคม 2562 และถึงสถานี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นเดือนธันวาคม 2562 แตช่ว่งไตรมาสสดุทา้ยจ านวนผูโ้ดยสารไดล้ดลงอย่างมีนัยส  าคญัจากผลกระทบ COVID-19 ท าให ้
จ านวนผู้ โดยสารรวม ปี 62/63 เท่ากับ 236.9 ลา้นเที่ยวคน (รวมจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางฟรีเน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรชักาลที่ 10 
วนัที่ 5-6 พฤษภาคม และ 12 ธันวาคม 2562 ทัง้หมดจ านวน 2.1 ลา้นเที่ยวคน) ลดลง 1.7% จากปีก่อน ส่วนอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย ปี 62/63 
เท่ากับ 28.8 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ลดลง 0.4% จากปีก่อน เน่ืองจากมีการใหผู้โ้ดยสารเดินทางฟรีดงัที่กล่าวขา้งตน้ แต่บางส่วนหกักลบกับ
คา่เผ่ือคา่โดยสารสทุธิจากการใหผู้โ้ดยสารเดินทางฟรเีน่ืองจากรถไฟฟา้ขดัขอ้งในปีก่อน 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 

1  ค่าก่อสรา้งสถานีศึกษาวิทยาถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (สินทรพัย์ในงบดุล) ท าใหร้าคาทุนเพิ่มขึน้เป็น 61,472.2 ลา้นบาท 
จาก 61,454.6 ลา้นบาทในไตรมาสก่อน และ 61,432.1 ลา้นบาทในปีก่อน  



 29.0  29.1* 
28.8 29.3* 

 28.9  

-0.4% 

0.4% 

-0.9% 

1.7% 

-1.3% 

0.6% 

0.1% 

0.0% 

0.7% 

-0.2% 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

คา่โดยสารเฉลี่ย(บาท/เท่ียว)  
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉลี่ย (%QoQ ) 
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉลี่ย (%YoY ) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรพัยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ  านวน 53,461.6 ลา้นบาท 
ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 52,410.0 ลา้นบาท 
เงินลงทุนในหลักทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 997.5 ลา้นบาท และสินทรพัยอื์่น 
54.1 ลา้นบาท (สินทรพัยอ่ื์นส่วนใหญ่คือลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 
50.0 ลา้นบาท) หนีส้ินรวมมีจ านวน 53.6 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่คือภาษีหัก ณ ที่จ่าย
คา้งจา่ย 25.2 ลา้นบาท และเจา้หนีอ่ื้นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 
24.8 ลา้นบาท) สินทรพัยส์ุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 53,408.0 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.2273 บาทต่อหน่วย 

แ 

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ ส  าหรบัผลประกอบการ
ไตรมาส 4 ปี 62/63 กองทนุมีการรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
จ านวน 5,907.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และ
โอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ท  าใหก้องทนุมีขาดทนุสะสม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ดงันั้น 
กองทนุจงึไมส่ามารถจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส  าหรบัรอบวนัที่ 1 มกราคม 2563 
ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ดงันัน้ กองทนุจะจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปเงินคืนทนุ
ในอตัรา 0.130 บาทตอ่หน่วย โดยจะขึน้เครือ่งหมายไมไ่ดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงินทนุ 
(XN) วนัที่ 11 มิถนุายน 2563 ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 15 มิถนุายน 2563 และจ่ายคืน
เงินทนุวนัที่ 29 มิถนุายน 2563  

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบัปี 62/63 จะเท่ากับ 0.775 บาทต่อหน่วย 
แบง่เป็น การจา่ยเงินปันผลอตัรา 0.284 บาทต่อหน่วย และการจ่ายคืนเงินทนุอตัรา 
0.491 บาทตอ่หน่วย  

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 

จ านวนเทีย่วการเดินทาง 
และอัตราการเติบโตรายปี 

ค่าโดยสารเฉล่ีย 
และอัตราการเติบโตรายปี  

จ านวนเทีย่วการเดินทาง 
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส 

(ล้านบาท) 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 
เงินลงทนุในสญัญาซือ้ 
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 52,410.0 58,300.0 59,100.0 

 ราคาทนุ 61,472.2 61,454.6 61,432.1 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์
และเงินฝากธนาคาร 997.5 1,156.5 1,173.5 

สินทรพัยอ่ื์น 54.1 169.8 4.9 
รวมสินทรพัย ์ 53,461.6 59,626.3 60,278.4 
รวมหนีส้ิน 53.6 28.9 159.1 
สินทรพัยส์ทุธิ 53,408.0 59,597.4 60,119.3 
ทนุที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 58,348.8 58,545.6 61,416.5 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  (4,940.8) 1,051.8 (1,297.2) 
สินทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วย (บาท) 9.2273 10.2967 10.3868 

แ 
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่8 

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 11 มิถนุายน 2563 

วนัปิดสมดุทะเบียน 15 มิถนุายน 2563 

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 29 มิถนุายน 2563 

ค่าโดยสารเฉล่ีย 
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส  

*  อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตุการณพ์ิเศษ เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเปรยีบเทียบ 

232.5 
238.0 241.2 241.0 236.9 

6.3% 2.4% 1.3% -0.1% -1.7% 

ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 

จ านวนเท่ียวการเดินทาง (ลา้นเท่ียว) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 

 27.5   28.0   28.3  
 29.0   29.0  

2.4% 1.6% 1.4% 2.2% 
0.2% 

ปี 58/59 ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 
คา่โดยสารเฉล่ีย (บาท/เท่ียว) 
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉล่ีย (%YoY) 

หมายเหต ุ:    อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตกุารณพ์ิเศษ 
                      เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเปรยีบเทียบ 

61.1 59.6 63.9 63.0 
50.4 

-0.8% -2.4% 

7.2% 

-1.5% 
-19.9% 

1.5% 4.4% 

4.4% 

2.2% 
-17.5% 

ไตรมาส 4  
ปี 61/62 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

จ านวนเท่ียวการเดินทาง(ลา้นเท่ียว) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 
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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 61,472.2 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา 
73.2 ลา้นบาท) 

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว ้ 10.081 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยคืนเงินทนุ ครัง้ที่ 7) 
ทนุจดทะเบียน 58,348.8 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 7) 
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 1 มิถนุายน 2563) 7.35  บาท 
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 2563) 42,541.8 ลา้นบาท 
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563) 53,408.0 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 
ไตรมาส 4 ปี 62/63 1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 - - 8 0.130 0.130 

รวม 17  เม.ย. 2556 – 31 ม.ีค. 2563 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191 

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 62/63 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563) 


