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1 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 

วารสารนักลงทุนสัมพันธ ์
ไตรมาส 1 ปี 63/64 
ฉบับที ่29 / 13 สิงหาคม 2563 

สารจากบริษัทจัดการ 
เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
         กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท  

ผลการด าเนินงานของกองทุนส าหรบัไตรมาส 1 ปี 63/64 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563) กองทนุมีรายไดร้วม 143.4 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายรวม  20.2 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 123.2 ลา้นบาท โดยไตรมาส 1 ปี 63/64 กองทุนรบัรูก้  าไรสุทธิ
จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนจ านวน 762.9 ลา้นบาท (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) เน่ืองจากมูลค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 810.0 ลา้นบาท เน่ืองจากประมาณการรายไดสุ้ทธิในปี 63/64 จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ในเดือนหลัง ๆ 
จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีเริ่มคล่ีคลาย ท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเหลือเพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสดท่ีหายไป
จากระยะเวลาที่สัน้ลงของอายุส ัญญาสัมปทาน แต่บางส่วนถูกหกักลบกับการบนัทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) 
จ านวน 46.9 ลา้นบาท   โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ปรบัเพิ่มขึน้มาท่ี 
53,220.0 ลา้นบาท จาก 52,410.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แต่ลดลงจากปีก่อนท่ี 58,800.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เน่ืองจากการประเมินมลูค่าใหม่ตัง้แต่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสญัญาสมัปทาน
ท่ีจะหมดอายใุนปี 2572 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  เทา่กบั 53,541.8 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 9.2504 บาทตอ่หน่วย  

 
  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 



(ล้านบาท) ไตรมาส 1 
 ปี 63/64 

ไตรมาส 1 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 4 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

   รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ*  
  (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 141.4 1,202.3  (88.2)%  978.4  (85.5)% 

  ดอกเบีย้รบั  2.0  5.9  (66.1)%   3.9   (49.0)% 

รายได้รวม  143.4  1,208.2  (88.1)%  982.3  (85.4)% 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ    18.9    21.1    (10.6)%    17.0    11.4% 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 1.3 2.1 (39.0)% 2.8 (55.4)% 

ค่าใช้จ่ายรวม  20.2  23.2  (13.1)%  19.8  1.9% 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  123.2  1,185.0  (89.6)%  962.5  (87.2)% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน  762.9  (300.0)  354.3%  (5,907.4)  112.9% 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 886.1 885.0 0.1% (4,944.9) 117.9% 
อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 85.9% 98.1% 98.0% 
* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิค านวณจากรายไดค้่าโดยสารหกัคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน  
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุน เน่ืองจาก
จ านวนผู้โดยสารที่ลดลงในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนีเ้ป็นหลัก 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 1 ปี 63/64 เท่ากับ 553.0 
ลา้นบาท ลดลง 67.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ
ลดลง 62.1% จากไตรมาสก่อน 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ในไตรมาส 1 ปี 63/64 มีจ  านวน 18.5 
ลา้นเที ่ยวคน ลดลง 69.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 63.4% จากไตรมาสก่อน  

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ในไตรมาส 1 ปี 63/64 เท่ากับ 29.9 บาท
ตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 3.0% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และ 3.6% จากไตรมาสก่อน  

 รายได้รวม ส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 63/64 เท่ากับ 143.4 ลา้นบาท 
ลดลง 88.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 85.4% 
จากไตรมาสก่อน  

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 63/64 มีจ  านวน 
123.2 ลา้นบาท ลดลง 89.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 87.2% จากไตรมาสก่อน  

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบั
ไตรมาส 1 ปี 63/64 เป็น 886.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.1% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 117.9% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากไตรมาสนีมี้การรบัรูก้  าไรสทุธิจากการวดัมลูค่า
เงินลงทุนจ านวน 762.9 ลา้นบาท แต่ปีก่อนและไตรมาสก่อน
มีการรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ การรบัรู ้
รายการก าไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในไตรมาสนี ้
เน่ืองจากประมาณการรายไดส้ทุธิในปี 63/64 จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้
ในเดือนหลงั ๆ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ที่เริ่มคลี่คลาย ท าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เหลือ
เพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสดที่หายไปจากระยะเวลาที่สัน้ลง
ของอายสุญัญาสมัปทาน 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 
ปี 63/64 เทา่กบั 85.9%  

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)  ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 เท่ากับ 
53,541.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.2504 บาทตอ่หน่วย  

1 อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

(ล้านบาท) 
ไตรมาส 1 
 ปี 63/64 

ไตรมาส 1 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(YoY) 

ไตรมาส 4 
 ปี 62/63 

% เปลี่ยนแปลง 
(QoQ) 

รายได้ค่าโดยสาร  553.0  1,700.8  (67.5)%  1,457.5  (62.1)% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  411.6  498.5  (17.4)%  479.1  (14.1)% 
   คา่ใชจ้่ายพนกังาน    146.4    180.6   (18.9)%    147.9  (1.0)% 
   คา่ซอ่มบ ารุง    111.1    105.7   5.1%    141.2  (21.3)% 
   คา่สาธารณปูโภค    79.7    94.5   (15.7)%    90.8  (12.3)% 
   คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ    0.0    0.0 N/A   17.2  (99.9)% 
   คา่ใชจ้่ายในการขาย       10.6    17.6    (39.5)%    16.3    (34.7)% 
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืน  ๆ*    17.6    19.7     (10.5)%    26.4    (33.4)% 
   รายจ่ายฝ่ายทนุ       46.2      80.4     (42.6)%      39.3    17.4% 

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ  141.4  1,202.3  (88.2)%  978.4  (85.5)% 
อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 25.6% 70.7% 67.1% 
* ค่าใชจ่้ายในการขายบางรายการมีการจดัประเภทใหม่ไปอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารและอืน่ๆ 

ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 1 ปี 63/64 

รายได้รวม 
รายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 63/64 จ านวน 143.4 ลา้นบาท 
ลดลง 88.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 85.4% 
จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากเงินลงทุน
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงานระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหล ักตามสัญญาสัมปทาน  
ลดลง 88.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 85.5% 
จากไตรมาสก่อนเป็น 141.4 ลา้นบาท  

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสารจ านวน 553.0 ลา้นบาท ลดลง 
67.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 62.1% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจากสถานการณ ์COVID-19 ท าให้
จ  านวนผูโ้ดยสารลดลงตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา 
รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หัวขอ้ “ผลการด าเนนิงานของธุรกิจ
รถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 63/64” 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม จ านวน 411.6 ลา้นบาท ลดลง 
17.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงของ 1) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายได้
คา่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC system upgrade) จ านวน 32.9 ลา้นบาท 
เทียบกับ ค่ารถไฟใหม่ จ  านวน 58.4 ลา้นบาท ในปีก่อน) 2) ค่าใชจ้่าย
พนักงาน เน่ืองจากยังไม่มีการจ่ายโบนัสพนักงานในไตรมาสนี ้
(ขณะที่มีการจ่ายค่าโบนัสพนักงานในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) 
3) ค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากชั่วโมงการเดินรถลดลงจากช่วงเคอรฟิ์ว 
ถา้เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมลดลง 
14.1% สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของ  1) ค่าซ่อมบ ารุง 
เน่ืองจากไตรมาสก่อนมีค่าใชจ้่ายในการซ่อมบ ารุงส  าหรับระยะ
ทางการใหบ้ริการเดินรถส่วนเกินจากสัญญา และค่าปรบัปรุงพืน้ที่
เพ่ือติดตัง้เครือ่งจ าหน่ายบตัรโดยสาร 2) ค่าเบีย้ประกันภยัทรพัยส์ิน 
เน่ืองจากมีการก าหนดจา่ยในไตรมาส 4 ของทกุปี 3) ค่าสาธารณูปโภค 
เน่ืองจากชั่วโมงการเดินรถลดลงจากชว่งเคอรฟิ์ว  

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิลดลงเป็น 25.6% เม่ือเทียบกับ 70.7% ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลงจาก 67.1% ในไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายได้
ค่าโดยสารลดลงมากจากสถานการณ ์COVID-19  แต่ค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานรวมส่วนใหญ่จะค่อนข้างคงที่ จึงท  าใหอ้ัตราก าไร
ดงักลา่วลดลง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาส 1 ปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 20.2 ลา้นบาท ลดลง 13.1% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการบริหารกองทุนลดลง อย่างไรก็ดี ค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึน้  1.9% 
จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากมีค่าที่ปรึกษาประจ าปีที่จ่ายทุกไตรมาส 1 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 63/64 จ านวน 123.2 ลา้นบาท 
ลดลง 89.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 87.2% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจากรายไดร้วมลดลง  

ในไตรมาส 1 ปี 63/64 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิลดลงเป็น 
85.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่ 98.1% และไตรมาสก่อนที่ 98.0% 
เน่ืองจากการลดลงของรายไดร้วมมากกวา่คา่ใชจ้า่ยที่ลดลงดงักลา่วขา้งตน้ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน 
ในไตรมาส 1 ปี 63/64 กองทุนรบัรูก้  าไรสุทธิจากการวัดมลูค่าเงินลงทุน
จ านวน 762.9 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากมลูค่าเงินลงทนุ
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 
810.0 ลา้นบาท เน่ืองจากประมาณการรายไดสุ้ทธิในปี 63/64 จะค่อย ๆ 
เพิ่มขึน้ในเดือนหลงั ๆ จากสถานการณ ์COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ท าให้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เหลือเพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสด
ที่หายไปจากระยะเวลาที่สั ้นลงของอายุสัญญาสัมปทาน แต่บางส่วน
ถูกหักกลบกับการบันทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 
46.9 ลา้นบาท1 โดยมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 ปรับเพิ่มขึ ้นมาที่  53,220.0 ล ้านบาท 
จาก 52,410.0 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ลดลงจากปีก่อนที่ 
58,800.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เน่ืองจากการประเมินมลูค่าใหม่
ตัง้แต ่ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

มลูค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลง
ตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายุในปี 2572 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  
ไตรมาส 1 ปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เพิ่มขึน้
เล็กนอ้ย 0.1% จากปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 117.9% จากไตรมาสก่อน เป็น 886.1 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการรับรูก้  าไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึน้ 
ถึงแมว้า่รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิจะลดลง 

1   ค่าก่อสรา้งสถานศีกึษาวทิยาถูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัย์ในงบดุล) ท าใหร้าคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 61,519.0 ลา้นบาท 
จาก 61,472.2 ลา้นบาท ณ 31 มนีาคม 2563 และ 61,432.1 ลา้นบาท ณ 30 มถินุายน 2562 

กอ
งทุ

นร
วม

โค
รง
สร้

าง
พืน้

ฐา
นร

ะบ
บข

นส่
งม

วล
ชน

ทา
งร
าง
 บ
ีทเี
อส

โก
รท

  

3 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 



กอ
งทุ

นร
วม

โค
รง
สร้

าง
พืน้

ฐา
นร

ะบ
บข

นส่
งม

วล
ชน

ทา
งร
าง
 บ
ีทเี
อส

โก
รท

  

4 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 63/64    

จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 63/64 จ  านวน 18.5 ลา้นเที่ยวคน 
ลดลง 69.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 63.4% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลกัมาจากสถานการณ ์COVID-19 ตัง้แต่ปลายเดือน
มกราคม 2563 และการประกาศเคอรฟิ์วช่วงเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
มิถนุายน 2563 ที่ผ่านมา  

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 63/64 ทางรฐับาลไดอ้อกประกาศ ปิดกิจการชั่วคราว
ในสถานบรกิารตา่งๆ และขอความรว่มมือใหป้ระชาชนอยู่บา้น ท  างานจากที่บา้น 
เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชือ้ อีกทัง้ยังไดอ้อกประกาศตามมาตรา  9 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งกระทบ
ตอ่ชั่วโมงการใหบ้รกิารเดินรถดงัตารางดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนึ่ง เมื่อรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายนโยบายการปิดประเทศตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 
2563 เป็นตน้มา จ  านวนผูโ้ดยสารค่อยๆ ฟ้ืนตวัและฟ้ืนตวัเร็วกว่าที่คาดการณไ์ว ้
โดยขณะนีจ้  านวนเที่ยวการเดินทางกลบัมาประมาณ 60% ของจ านวนผูโ้ดยสาร
ในวนัท าการในชว่งเวลาปกต ิ

อัตราค่าโดยสารเฉล่ียไตรมาสนี้เท่ากับ 29.9 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
เพิ่มขึน้ 3.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 3.6% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากมีการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสารส  าหรบั
บตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ทา่กบับตัรรายเที่ยว (Single Journey Card)  

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง 
และอัตราการเตบิโต  

  * อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษเพื่อวตัถุประสงค์
ในการเปรยีบเทยีบ 

ค่าโดยสารเฉลี่ย 
และอัตราการเตบิโต  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 
มีจ  านวน 53,606.7 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 53,220.0 ลา้นบาท 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 336.0 ลา้นบาท 
และสินทรพัยอ่ื์น 50.7 ลา้นบาท หนีส้ินรวมมีจ านวน 64.9 
ลา้นบาท สินทรพัยส์ทุธิ (NAV) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 
เทา่กบั 53,541.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.2504 บาทตอ่หน่วย 

แ 

(ล้านบาท) 30 ม.ิย. 2563 31 ม.ีค. 2563 
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 53,220.0 52,410.0 
 ราคาทนุ 61,519.0 61,472.2 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 336.0 997.5 
สนิทรพัยอ่ื์น 50.7 54.1 
รวมสนิทรพัย ์ 53,606.7 53,461.6 
รวมหนีส้นิ 64.9 53.6 
สนิทรพัยส์ทุธิ 53,541.8 53,408.0 
ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 57,596.4 58,348.8 
ขาดทนุสะสม  (4,054.6) (4,940.8) 
สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วย (บาท) 9.2504 9.2273 

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 

59.6 63.9 63.0 
50.4 

18.5 

-2.4% 

7.2% 

-1.5% 
-19.9% 

-63.4% 

4.4% 

4.4% 

2.2% 
-17.5% 

-69.0% 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

ไตรมาส 1  
ปี 63/64 

จ านวนเที่ยวการเดินทาง(ลา้นเที่ยว) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ) 
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY) 

29.1* 28.8 29.3*  28.9  29.9 

0.4% 

-0.9% 

1.7% 

-1.3% 

3.6% 

0.1% 

0.0% 

0.7% 

-0.2% 
3.0% 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

ไตรมาส 1  
ปี 63/64 

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

ระยะเวลา ช่ัวโมงการเดินรถ 

1 – 2 เม.ย. 2563  
(ชั่วโมงการเดินรถปกติ) 

06.00 – 24.00 น. 

3 เม.ย. – 16 พ.ค. 2563 06.00 – 21.30 น. 

17 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2563 06.00 – 22.30 น. 

15 มิ.ย. 2563 เป็นตน้ไป  
(ชั่วโมงการเดินรถปกติ) 

06.00 – 24.00 น. 
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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 61,519.0 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา 
46.9 ลา้นบาท) 

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
มลูคา่ที่ตราไว ้ 9.951 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 8) 
ทนุจดทะเบียน 57,596.39 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 8) 
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 13 สิงหาคม 2563 ) 6.65  บาท 
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ) 38,490.2 ลา้นบาท 
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 53,541.8 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 
  

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563) 

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 
ปี 62/63 1 เม.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563 24-25 0.284 5-8 0.491 0.775 
รวม 17  เม.ย. 2556 – 30 มิ.ย. 2563 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191 

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58 

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ  

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 กองทนุมีขาดทนุสะสม จ านวน 4,054.6 ลา้นบาท กองทนุจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั
ไตรมาสนี ้ทัง้นี ้กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส  าหรบัรอบวนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 คิดเป็นมลูคา่ตอ่หน่วยประมาณ 
0.013 บาท ดงันัน้ กองทนุจะยงัไมจ่า่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปของเงินคืนทนุในไตรมาสนี ้แตจ่ะยกไปจา่ยในงวดถดัไป  


