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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 2 และคร่ึงแรกปี 63/64
ฉบับที ่30 / 16 พฤศจกิายน 2563

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 (1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน 2563) กองทนุมีรายไดร้วม 737.5 ลา้นบาท
ค่าใช้จ่ายรวม 19.6 ล้านบาท และมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 717.9 ล้านบาท โดยไตรมาส 2 ปี 63/64 กองทุนรบัรูข้าดทุนสุทธิ
จากเงินลงทุนจ านวน 27.2 ล้านบาท เน่ืองจาก (1) มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมลูค่ายุติธรรม
ลดลงจ านวน 10.0 ลา้นบาท (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) จากการเล่ือนการสรา้งรางคูบ่รเิวณสถานีสะพานตากสิน รวมถึงระยะเวลาคงเหลือ
ของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสญัญาสัมปทานลดลง และ (2) การบนัทึกเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 17.2 ลา้นบาท
โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 อยู่ท่ี 53,210.0 ลา้นบาท จาก 53,220.0 ลา้นบาท
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และจาก 58,500.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562

มูลค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ เทา่กบั 54,232.4 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 9.3698 บาทตอ่หน่วย

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั



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

 

2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ
ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

ท่ามกลางสถานการณเ์ศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย ผลประกอบการของกองทุนได้เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อน จากจ านวน
ผู้โดยสารทีค่อยๆ เพิ่มขึน้จากการบรรเทาและควบคุมสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ดี

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 63/64 สรุปผลการด าเนินงานคร่ึงแรกปี 63/64

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 2 ปี 63/64 ลดลง 37.9% 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน แตเ่พ่ิมขึน้ 106.7% จากไตรมาสก่อน 
เป็น 1,142.9 ลา้นบาท

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับไตรมาส 2 ปี 63/64  จ  านวน 38.7 
ลา้นเที่ยวคน ลดลง 39.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตเ่พ่ิมขึน้ 109.2% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 เท่ากับ 29.6 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 2.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตล่ดลง 1.2% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 ลดลง 45.5% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 414.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 737.5 
ลา้นบาท 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 63/64 จ านวน 
717.9 ลา้นบาท ลดลง 45.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตเ่พ่ิมขึน้ 482.5% จากไตรมาสก่อน 

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยส์ุทธิจากการด าเนินงาน  ส าหรบั
ไตรมาส  2 ปี 63/64 ลดลง 31.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 22.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 690.7 ลา้นบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 
เท่ากับ 97.3% เทียบกับ 98.0% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 85.9% ในไตรมาสก่อน

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 
อตัรา 0.134 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายคืนเงินทนุ จะจ่าย
วันที่ 15 ธันวาคม 2563

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่  30 กันยายน 2563 เท่ากับ 
54,232.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.3698 บาทตอ่หน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับครึ่งแรกปี 63/64 ลดลง 
52.1% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 1,695.9 ลา้นบาท 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัครึง่แรกปี 63/64 มีจ  านวน 
57.1 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 53.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรบัครึ่งแรกปี 63/64 เท่ากับ 
29.7 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 3.6% จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน 

 รายได้รวมส าหรบัครึง่แรกปี 63/64 เท่ากับ 880.9 ลา้นบาท 
ลดลง 65.6% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับครึ่งแรกปี 63/64
ลดลง 66.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 841.1
ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรบัครึ่งแรกปี 63/64 ลดลง 16.9% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เป็น 1,576.8 ลา้นบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบั
ครึ่งแรกปี 63/64 เท่ากับ 95.5% เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่ 98.0% 

 การจ่ายเงนิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรบัครึง่แรก
ปี 63/64 จะเท่ากับ 0.134 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายคืน
เงินทนุ

(ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 1
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

คร่ึงแรก
ปี 63/64

คร่ึงแรก
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 736.8 1,347.7 (45.3)% 141.4 421.1% 878.2 2,550.0 (65.6)%

ดอกเบีย้รบั 0.7 5.5 (87.7)% 2.0 (66.5)% 2.7 11.4 (76.5)%
รายได้รวม 737.5 1,353.2 (45.5)% 143.4 414.3% 880.9 2,561.4 (65.6)%
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 16.2 18.2 (11.1)% 18.9 (14.5)% 35.1 39.3 (10.8)%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 3.4 9.3 (62.5)% 1.3 177.2% 4.7 11.3 (58.3)%
ค่าใช้จ่ายรวม 19.6 27.5 (28.5)% 20.2 (2.6)% 39.8 50.6 (21.4)%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 717.9 1,325.7 (45.9)% 123.2 482.5% 841.1 2,510.8 (66.5)%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (27.2) (314.4) 91.4% 762.9 (103.6)% 735.7 (614.4) (219.8)%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
จากการด าเนินงาน 690.7 1,011.3 (31.7)% 886.1 (22.1)% 1,576.8 1,896.4 (16.9)%

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 97.3% 98.0% 85.9% 95.5% 98.0%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 63/64

รายได้รวม
รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 เทา่กบั 737.5 ลา้นบาท ลดลง 45.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพ่ิมขึน้ 414.3% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงานระบบ รถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ที่ 736.8 ลา้นบาท ลดลง 45.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบ 
COVID-19 แตเ่พ่ิมขึน้ 421.1% จากไตรมาสก่อน จากการบรรเทาของสถานการณ ์COVID-19 จากไตรมาสก่อน   

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 1,142.9 ลา้นบาท ลดลง 37.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากจ านวนผู้โดยสารที่ ลดลง
จากผลกระทบของ COVID-19 แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดค้่าโดยสารไตรมาสนีเ้ติบโต 106.7% เน่ืองจากจ านวนผู้โดยสาร
ที่ค่อยๆ เพิ่มขึน้จากสถานการณ์ COVID-19 ที่บรรเทาลงจากไตรมาสก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 63/64” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 2 ปี 63/64 เทา่กบั 406.1 ลา้นบาท ลดลง 17.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก
การลดลงของ 1) รายจา่ยฝ่ายทนุ (ในไตรมาสนีไ้มมี่รายจา่ยฝ่ายทนุใหญ่ ขณะที่ปีก่อนมีค่ารถไฟจ านวน 78.9 ลา้นบาท) 2) ค่าใชจ้่ายในการบริหาร
และอ่ืนๆ (ส่วนใหญ่เกิดจากค่าซือ้บัตรโดยสารและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลงในไตรมาสนี ้อีกทัง้ ปีก่อนมีค่าใชจ้่ายพิเศษ ในการบริหารอ่ืนๆ 
(non-recurring expenses) และมีคา่ประกนัสขุภาพของพนกังานถกูบนัทกึรวม 2 ไตรมาส 3) คา่สาธารณูปโภค เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารลดลง
ท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง และคา่ไฟตอ่หน่วยถกูลง แตบ่างสว่นหกักลบกบั 4) ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึน้จากการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงาน
ในไตรมาสนี้จากที่เลื่อนมาจากไตรมาสก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมลดลงเล็กน้อย 1.3% 
เน่ืองจาก 1) รายจา่ยฝ่ายทนุลดลง (ไตรมาสก่อนมีคา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายไดค้่าโดยสารอตัโนมตัิ (AFC system upgrade) จ านวน 32.9 ลา้นบาท) 
แตบ่างสว่นหกักลบกบั 2) คา่ใชจ้า่ยพนกังานที่เพ่ิมขึน้จากการจา่ยโบนสัใหแ้ก่พนกังานในไตรมาสนีจ้ากที่เลื่อนมาจากไตรมาสก่อน

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ อยูท่ี่ 64.5% เม่ือเทียบกับ 73.2% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตเ่พิ่มขึน้จาก 25.6% ในไตรมาสก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 2 ปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 19.6 ลา้นบาท ลดลง 28.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 2.6% จากไตรมาสก่อน 
โดยการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากไม่มีการตัง้ค่าตอบแทนพิเศษ และไม่มีค่าใชจ้่ายในการปิ ดสมุดทะเบียน
เพ่ือจ่ายเงินใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเน่ืองจากการงดจ่ายเงินใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในไตรมาสก่อน 
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ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 1
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

คร่ึงแรก
ปี 63/64

คร่ึงแรก
ปี 62/63

%เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายได้ค่าโดยสาร 1,142.9 1,840.0 (37.9)% 553.0 106.7% 1,695.9 3,540.9 (52.1)%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 406.1 492.3 (17.5)% 411.6 (1.3)% 817.7 990.9 (17.5)%

คา่ใชจ้่ายพนกังาน 170.2 152.7 11.5% 146.4 16.3% 316.6 333.3 (5.0)%
คา่ซอ่มบ ารุง 115.8 108.5 6.8% 111.1 4.3% 226.9 214.1 6.0%
คา่สาธารณปูโภค 84.6 95.2 (11.1)% 79.7 6.3% 164.3 189.7 (13.4)%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ิน 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.1 (52.0)%
คา่ใชจ้่ายในการขาย 14.3 18.1 (21.4)% 10.6 34.1% 24.9 35.7 (30.3)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืนๆ 14.7 25.9 (43.6)% 17.6 (17.0)% 32.3 45.7 (29.3)%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 6.5 91.9 (92.9)% 46.2 (85.9)% 52.7 172.3 (69.5)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

736.8 1,347.7 (45.3)% 141.4 421.1% 878.2 2,550.0 (65.6)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%)

64.5% 73.2% 25.6% 51.8% 72.0%

3วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 63/64 เท่ากับ 717.9 ลา้นบาท ลดลง 45.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 
การลดลงของรายไดร้วมดังกล่าวขา้งตน้ ในทางกลับกัน รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึน้ถึง 482.5% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดร้วม 
ที่เพ่ิมขึน้ดงัอธิบายก่อนหนา้ 

ในไตรมาส 2 ปี 63/64 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 97.3% เทียบกบั 98.0% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ  85.9% ในไตรมาสก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 2 ปี 63/64 กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 27.2 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 10.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) จากการเลื่อนการสรา้งรางคูบ่รเิวณสถานีสะพานตากสิน รวมถึงระยะเวลา
คงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสญัญาสัมปทานลดลง และ (2) การบันทึกเงินลงทนุในสถานีศึกษาวิทยา (S4) จ านวน 17.2 ลา้นบาท1

โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ 53,210.0 ลา้นบาท จาก 53,220.0 ลา้นบาท ณ วนัที่
30 มิถนุายน 2563 และจากปีก่อนที่ 58,500.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562
มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุนปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เป็น 690.7 ลา้นบาท ลดลง 31.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
จากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิที่ลดลง แตเ่ม่ือเปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อน การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ลดลง 22.1% จากไตรมาสก่อน 
เน่ืองจากไตรมาสก่อนมีการรบัรูก้  าไรจากเงินลงทนุสงู

1  ค่าก่อสรา้งสถานศีกึษาวทิยาถูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัยใ์นงบดลุ) ท าใหร้าคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 61,536.2 ลา้นบาท 
จาก 61,519.0 ลา้นบาท ณ 30 ม.ิย. 2563 และจาก 61,446.7 ลา้นบาท ณ 30 ก.ย. 2562

ผลการด าเนินงานทางการเงนิคร่ึงแรกปี 63/64

รายได้รวม
รายได้รวมส าหรบัครึ่งแรกปี 63/64 เป็น 880.9 ลา้นบาท ลดลง 
65.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายได้
จากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

รายได้ค่าโดยสารส าหรบัครึ่งแรกปี 63/64 จ านวน 1,695.9 
ลา้นบาท ลดลง 52.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 
การลดลงของจ านวนผูโ้ดยสารตัง้แต่มกราคม 2563 จากผลกระทบ
ของ COVID-19 รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หวัขอ้ “ผลการด าเนนิงาน
ของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 63/64”

ส าหรบัครึ ่งแรกปี 63/64 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  
เทา่กบั 817.7 ลา้นบาท ลดลง 17.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของ 1) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ค่าปรบัปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ  (AFC system 
upgrade) จ านวน 32.9 ลา้นบาท เทียบกับ ค่ารถไฟฟ้าจ านวน
137.3 ลา้นบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน) 2) ค่าสาธารณูปโภค 
เนื่องจากชั่วโมงการเดินรถลดลงจากช่วงเคอรฟิ์ว และจ านวน
ผูโ้ดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง และค่าไฟต่อหน่วยถกูลง 
และ 3) คา่ใชจ้า่ยพนกังานจากการปันสว่นคา่ใชจ้า่ยลดลงจากการ
เปิดสว่นตอ่ขยายใหมส่ายสีเขียว 

ส  าหรบัครึ่งแรกปี 63/64 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ เป็น 51.8% จาก 72.0% ในงวดเดียวกัน
ของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ส าหรับครึ ่งแรกปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 39.8 ลา้นบาท ลดลง 
21.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไม่มีค่าตอบแทนพิเศษ 
และไมมี่ค่าจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี รวมถึงค่าธรรมเนียม
ในการบริหารกองทุนลดลง

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
ครึ่งแรกปี 63/64 รายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ เท่ากับ 841.1 ลา้นบาท ลดลง 
66.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายไดร้วมทีล่ดลง
ดงัอธิบายขา้งตน้
ครึง่แรกปี 63/64 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 95.5% ลดลง
จาก 98.0% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ครึง่แรกปี 63/64 กองทนุรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 735.7 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมลูค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมลูค่า
ยตุิธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 800.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากประมาณการ
รายไดสุ้ทธิในปี 63/64 จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ในเดือนหลัง ๆ จากสถานการณ ์
COVID-19 ที่เริม่คลี่คลายและการควบคมุที่ดี ท  าใหม้ลูคา่ปัจจบุนัของกระแส
เงินสดที่เหลือเพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสดที่หายไปจากระยะเวลาที่สัน้ลง
ของอายุสัญญาสัมปทาน แต่บางส่วนถูกหักกลบจากการบันทึกเงินลงทุน
ในสถานีศกึษาวิทยา (S4) จ านวน 64.0 ลา้นบาท

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ครึ่งแรกปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ลดลง 
16.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,576.8 ลา้นบาท เน่ืองจากรายได้
จากการลงทนุสทุธิลดลง แตบ่างสว่นหกักลบกบัมีก าไรสทุธิจากเงินลงทนุในงวดนี้

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)
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จ านวนผู้ โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 จ านวน 38.7 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 39.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 
60.5% ของจ านวนผูโ้ดยสารในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากผลกระทบจาก COVID-19 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จ านวน
ผูโ้ดยสารรวมในไตรมาสนีเ้ติบโตสงูถึง 109.2% เป็นผลมาจากสถานการณ ์COVID-19 เริม่บรรเทาในไตรมาสนี้

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 29.6 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 2.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการยกเลิก
สว่นลดคา่โดยสารส าหรบับตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ทา่กบับตัรรายเที่ยว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2563 ในทางกลบักนัอตัรา
คา่โดยสารเฉลี่ยลดลง 1.2% จากไตรมาสก่อน 

ส  าหรบัครึง่แรกปี 63/64 จ านวนผู้โดยสารรวม เทา่กบั 57.1 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 53.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากผลกระทบ
จาก COVID-19

อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ครึง่แรกปี 63/64 เทา่กบั 29.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 3.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการยกเลิกส่วนลด
คา่โดยสารส  าหรบับตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ทา่กบับตัรรายเที่ยว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดือน เมษายน 2563

* อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษเพื่อวตัถุประสงค์
ในการเปรยีบเทยีบ

ค่าโดยสารเฉลี่ย
และอัตราการเตบิโต 

งบแสดงฐานะการเงนิ

แ

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 2563 30 ม.ิย. 2563
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 53,210.0 53,220.0
ราคาทนุ 61,536.2 61,519.0
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 1,024.8 336.0
สนิทรพัยอ่ื์น 94.6 50.7
รวมสินทรัพย์ 54,329.4 53,606.7

รวมหนีส้ิน 97.0 64.9

สินทรัพยสุ์ทธิ 54,232.4 53,541.8
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 57,596.4 57,596.4
ขาดทุนสะสม (3,364.0) (4,054.6)
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.3698 9.2504

28.8 29.3* 28.9 29.9 29.6

-0.9%

1.7%

-1.3%

3.6%

-1.2%

0.0%

0.7%

-0.2%
3.0%

2.7%

ไตรมาส 2
ปี 62/63

ไตรมาส 3
ปี 62/63

ไตรมาส 4
ปี 62/63

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

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

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
มีจ านวน 54,329.4 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 53,210.0 ลา้นบาท 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 1,024.8 ลา้นบาท 
และสินทรพัยอื์่น 94.6 ลา้นบาท (สินทรพัยอื์่นส่วนใหญ่
คือลกูหนีจ้ากสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 91.1 ลา้นบาท) 
หนีส้ินรวมมีจ  านวน 97.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเจา้หนี้
ค่าซือ้พันธบัตรจ านวน 44.9 ลา้นบาท สินทรพัยส์ุทธิ (NAV) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 54,232.4 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น 9.3698 บาทตอ่หน่วย

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง
และอัตราการเตบิโต 

63.9 63.0
50.4

18.5
38.7

7.2%

-1.5% -19.9%
-63.4%

109.2%

4.4%

2.2% -17.5%

-69.0%
-39.5%

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

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 2 และคร่ึงแรกปี 63/64 

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
มากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ

การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 จะจ่ายในรูปของเงินคืนทุน
อตัรา 0.134 บาทต่อหน่วย โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงนิทุน (XN) 
วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และจ่ายคืนเงินทนุ
วนัที่ 15 ธันวาคม 2563

การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบัครึง่แรกปี 63/64 จะเท่ากับ 0.134 บาทต่อหน่วย 
ในรูปของการคืนเงินทนุ

แ
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่9

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 26 พฤศจิกายน 2563

วนัปิดสมดุทะเบียน 30 พฤศจิกายน 2563

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 15 ธันวาคม 2563

5วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)
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สรุปข้อมูลกองทนุ
 ข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ประเภท กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
สินทรพัยท์ี่ลงทนุครัง้แรก รายไดค้่าโดยสารสทุธิในอนาคตจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า

สายหลักภายใตส้ ัญญาสัมปทาน (ระยะทางรวม 23.5 กิโลเมตร) 
โดยเป็นรายได้ค่าโดยสารที่หักด้วยค่าใช้จ่ายในการด า เนินงาน
ที่ เ ก่ียวข้อง และรายจ่ายลงทุน
วนัสิน้สดุอายสุมัปทาน  วนัที่ 4 ธันวาคม 2572
มลูคา่เงินลงทนุ 61,536.2 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา
137.2 ลา้นบาท)

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย
มลูคา่ที่ตราไว้ 9.817 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 9)
ทนุจดทะเบียน 56,820.80 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 9)
บรษัิทจดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
ผูส้นบัสนนุ บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) และ 

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

แ

 ข้อมูลหน่วยลงทุน
ราคาตลาด (ณ วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563) 5.40 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563) 31,255.2 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) 54,232.4 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 งวดที่
การจ่ายเงนิปันผล
(บาทต่อหน่วย)

งวดที่
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

คร่ึงแรกปี 63/64 1 เม.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 - - 9 0.134 0.134

รวม 17  เม.ย. 2556 – 30 ก.ย. 2563 1-25 4.342 1-9 0.983 5.325
* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563)


