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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64
ฉบับที ่31 / 15 กุมภาพันธ ์2564

สารจากบริษัทจัดการ
เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 (1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2563) กองทนุมีรายไดร้วม 806.3 ลา้นบาท
ค่าใช้จ่ายรวม 16.9 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 789.4 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 63/64 กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิ
จากเงินลงทนุจ านวน 2,965.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูค่ายตุธิรรมลดลง
จ านวน 2,900.0 ลา้นบาท (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) จากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ประมาณการผลการด าเนินงาน
ของรถไฟฟ้าบีทีเอสในไตรมาส 4 ปี 63/64 และในปี 64/65 รวมถงึระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสญัญาสมัปทานลดลง
และ (2) การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลุยส์ (เดมิช่ือสถานีศกึษาวิทยา) (S4) จ านวน 65.7 ลา้นบาท โดยมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อยู่ท่ี 50,310.0 ลา้นบาท จาก 53,210.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
และจากปีก่อนท่ี 58,300.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

มูลค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ เทา่กบั 51,280.8 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 8.8598 บาทตอ่หน่วย

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ
ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 63/64 สรุปผลการด าเนินงาน 9 เดอืน ปี 63/64

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหร ับไตรมาส 3 ปี 63/64 ลดลง 35.7% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 2.2% จากไตรมาสก่อน 
เป็น 1,167.5 ลา้นบาท

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64  จ  านวน 39.4 ลา้น
เที่ยวคน ลดลง 37.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แต่เพิ่มขึน้ 2.0% จากไตรมาสก่อน

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 เท่ากับ 29.6 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 1.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพ่ิมขึน้ 0.2% จากไตรมาสก่อน

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส  3 ปี 63/64 ลดลง 36.8% จากไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อน แตเ่พ่ิมขึน้ 9.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 806.3 ลา้นบาท 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 จ านวน 
789.4 ลา้นบาท ลดลง 37.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตเ่พ่ิมขึน้ 10.0% จากไตรมาสก่อน 

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยส์ุทธิจากการด าเนินงาน  ส าหรบั
ไตรมาส 3 ปี 63/64 ลดลง 3.1 เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และลดลง 4.2 เทา่จากไตรมาสก่อน เป็น (2,176.1) ลา้นบาท

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 
เท่ากับ 97.9% เทียบกับ 98.6% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 97.3% ในไตรมาสก่อน

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 
อัตรา 0.125 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายคืนเงินทุน 
จะจา่ยวนัที่ 15 มีนาคม 2564

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 
51,280.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 8.8598 บาทตอ่หน่วย

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 ลดลง 46.5%
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 2,863.4 ลา้นบาท

 จ านวนผู ้โดยสารรวม 9 เดือน ปี  63/64 มีจ  านวน
96.5 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 48.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 เท่ากับ 
29.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 2.1% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน

 รายได้รวม ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 เท่ากับ 1,687.2 ลา้นบาท 
ลดลง 56.0% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 ลดลง 
56.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 1,630.5 ลา้นบาท

 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 ลดลง 1.2 เท่าจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเป็น (599.3) ลา้นบาท 

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับ 
9 เดือน ปี 63/64 เท่ากับ 96.6% เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่ 98.2% 

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรับ 
9 เดือน ปี 63/64 จะเท่ากับ 0.259 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่าย
คืนเงินทนุ 

1 อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ

(ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 2
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

9 เดอืน
ปี 63/64

9 เดอืน
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 805.0 1,270.0 (36.6)% 736.8 9.3% 1,683.2 3,820.0 (55.9)%

ดอกเบีย้รบั 1.3 5.0 (74.0)% 0.7 95.0% 4.0 16.4 (75.7)%
รายได้รวม 806.3 1,275.0 (36.8)% 737.5 9.3% 1,687.2 3,836.4 (56.0)%
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 15.7 17.8 (11.4)% 16.2 (2.7)% 50.8 57.1 (11.0)%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 1.2 0.5 112.1% 3.4 (65.2)% 5.9 11.8 (50.0)%
ค่าใช้จ่ายรวม 16.9 18.3 (7.5)% 19.6 (13.8)% 56.7 68.9 (17.7)%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 789.4 1,256.7 (37.2)% 717.9 10.0% 1,630.5 3,767.5 (56.7)%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (2,965.5) (208.0) N/A (27.2) N/A (2,229.8) (822.4) (171.1)%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
จากการด าเนินงาน (2,176.1) 1,048.7 (307.5)% 690.7 (415.1)% (599.3) 2,945.1 (120.3)%

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 97.9% 98.6% 97.3% 96.6% 98.2%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 63/64

รายได้รวม
รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 เทา่กบั 806.3 ลา้นบาท ลดลง 36.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพ่ิมขึน้ 9.3% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงานระบ บรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานซึ่งอยู่ที่ 805.0 ลา้นบาท ลดลง 36.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แตเ่พิ่มขึน้ 9.3% จากไตรมาสก่อน จากการบรรเทาของสถานการณ ์COVID-19 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน 

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 1,167.5 ลา้นบาท ลดลง 35.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากจ านวนผู้โดยสารที่ ลดลง
จากผลกระทบของ COVID-19 แต่ถา้เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดค้่าโดยสารไตรมาสนีเ้ติบโต 2.2% เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารที่ค่อย ๆ 
เพิ่มขึน้จากสถานการณ์ COVID-19 ที่บรรเทาลง รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 3 
และ 9 เดือนปี 63/64” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 3 ปี 63/64 เท่ากับ 362.5 ลา้นบาท ลดลง 33.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจากการลดลงของ 1) ค่าใชจ้่ายพนักงานที่ไม่มีการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงานในไตรมาสนี ้และการปันส่วนลดลงจากการเปิดส่ วนต่อขยาย
รถไฟฟ้าบีทีเอส 2) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ในไตรมาสนีมี้ค่าปรบัปรุงสถานีจ านวน 10.5 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมีค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายได้
คา่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC system upgrade) จ านวน 31.5 ลา้นบาท คา่รถไฟฟา้จ านวน 22.2 ลา้นบาท และคา่ปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 19.8 ลา้นบาท) 
และ 3) คา่สาธารณปูโภค เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง และค่ารกัษาความปลอดภยัลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวมลดลง 10.8% เน่ืองจาก 1) คา่ใชจ้า่ยพนกังานที่ลดลงจากการงดจา่ยโบนสัใหแ้ก่พนกังานในไตรมาสนี ้แต่บางส่วน
หกักลบกบั 2) รายจา่ยฝ่ายทนุที่เพ่ิมขึน้จากคา่ปรบัปรุงสถานีจ านวน 10.5 ลา้นบาท 

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ อยู่ที่ 69.0% เม่ือเทียบกับ 69.9% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตเ่พ่ิมขึน้จาก 64.5% ในไตรมาสก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 3 ปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 16.9 ลา้นบาท ลดลง 7.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 13.8% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดลง และไม่มีค่าใชจ้่ายในการปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินใหแ้ก่ ผูถ้ือหน่วยลงทุน
เน่ืองจากยงัไมมี่การเรยีกเก็บ โดยการลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนบางสว่นถกูหกักลบกบัการกลบัรายการคา่ตอบแทนพิเศษเม่ือปีก่อน 
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ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 2
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

9 เดอืน
ปี 63/64

9 เดอืน
ปี 62/63

%เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายได้ค่าโดยสาร 1,167.5 1,815.8 (35.7)% 1,142.9 2.2% 2,863.4 5,356.7 (46.5)%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 362.5 545.8 (33.6)% 406.1 (10.8)% 1,180.1 1,536.7 (23.2)%

คา่ใชจ้่ายพนกังาน 124.6 211.8 (41.2)% 170.2 (26.8)% 441.3 545.1 (19.0)%
คา่ซอ่มบ ารุง 114.2 110.7 3.2% 115.8 (1.4)% 341.1 324.8 5.0%
คา่สาธารณปูโภค 79.6 92.4 (13.8)% 84.6 (6.0)% 243.9 282.1 (13.5)%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ิน 0.0 0.0 N/A 0.0 - 0.0 0.1 (52.0)%
คา่ใชจ้่ายในการขาย 14.2 17.7 (19.7)% 14.3 (0.7)% 39.1 53.4 (26.8)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืนๆ 14.7 20.5 (28.5)% 14.7 0.2% 46.9 66.1 (29.0)%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 15.2 92.7 (83.6)% 6.5 134.0% 67.8 265.1 (74.4)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

805.0 1,270.0 (36.6)% 736.8 9.3% 1,683.3 3,820.0 (55.9)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%)

69.0% 69.9% 64.5% 58.8% 71.3%

3วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 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

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิในไตรมาส 3 ปี 63/64 เทา่กบั 789.4 ลา้นบาท ลดลง 37.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของรายไดร้วมดงักลา่วขา้งตน้ ในทางกลบักัน รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเพิ่มขึน้ 10.0% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดร้วมทีเ่พิ่มขึน้ดงัอธิบาย
ก่อนหนา้ 

ในไตรมาส 3 ปี 63/64 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 97.9% เทียบกบั 98.6% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ 97.3% ในไตรมาสก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 3 ปี 63/64 กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 2,965.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 2,900.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประมาณการผลการด าเนินงานของรถไฟฟา้บีทีเอสในไตรมาส 4 ปี 63/64 และในปี 64/65 รวมถึงระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายไดสุ้ทธิ
ตามสญัญาสมัปทานลดลง และ (2) การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส์ (เดิมชื่อสถานีศกึษาวิทยา) (S4) จ านวน 65.7 ลา้นบาท โดยมลูคา่เงินลงทนุ
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 50,310.0 ลา้นบาท จาก 53,210.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563
และจากปีก่อนที่ 58,300.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุนปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เป็น (2,176.1) ลา้นบาท ลดลง 3.1 เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 4.2 เทา่จากไตรมาสก่อน จากการรบัรูข้าดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุสงู

1  ค่าก่อสรา้งสถานเีซนตห์ลยุสถ์ูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัยใ์นงบดลุ) ท าใหร้าคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 61,601.9 ลา้นบาท 
จาก 61,536.2 ลา้นบาท ณ 30 ก.ย. 2563 และจาก 61,454.6 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2562

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 9 เดอืน ปี 63/64

รายได้รวม
รายได้รวมส าหรับ 9 เดือน ปี 63/64 เป็น 1,687.2 ลา้นบาท ลดลง 
56.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายไดจ้ากเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

รายได้ค่าโดยสารส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 จ านวน 2,863.4 ลา้นบาท 
ลดลง 46.5% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาการลดลงของจ านวน
ผู้โดยสารตั้งแต่มกราคม 2563 จากผลกระทบของ COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
รถไฟฟา้ ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64”

ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  เท่ากับ 
1,180.1 ลา้นบาท ลดลง 23.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกั
เกิดจากการลดลงของ 1) รายจา่ยฝ่ายทนุ (ค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บ
รายไดค้า่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC system upgrade) จ านวน 32.9 ลา้นบาท 
และค่าปรับปรุงสถานีจ านวน 15.6 ลา้นบาท เทียบกับ ค่ารถไฟฟ้า
จ านวน 159.4 ลา้นบาท คา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายไดค้า่โดยสารอตัโนมตัิ
จ  านวน 31.5 ลา้นบาท และค่าปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 19.8 ลา้นบาท 
ในงวดเดียวกันของปีก่อน) 2) ค่าใชจ้่ายพนักงานจากการจ่ายโบนัส
ลดลงและการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่
สายสีเขียว และ 3) ค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากชั่วโมงการเดินรถลดลง
ในชว่งเคอรฟิ์ว และจ านวนผูโ้ดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง

ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ เป็น 58.8% ลดลงจาก 71.3% ในงวดเดียวกัน
ของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ส าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 56.7 ลา้นบาท ลดลง 17.7% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
กองทุนลดลง ค่าใชจ้่ายในการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยลงทุนลดลง รวมถึงไม่มีค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมสามัญ
ผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
9 เดือน ปี 63/64 รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ เท่ากับ 1,630.5 ลา้นบาท 
ลดลง 56.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วม
ที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้
9 เดือน ปี 63/64 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 96.6% 
ลดลงจาก 98.2% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
9 เดือน ปี 63/64 กองทุนรบั รูข้าดทุนส ุทธิจากเงินลงท ุนจ านวน 
2,229.8 ลา้นบาท เน่ืองจาก 1) มลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 2,100.0 ลา้นบาท (รายการ
ที่ไมใ่ชเ่งินสด) จากประมาณการรายไดส้ทุธิที่จะลดลงในไตรมาส 4 ปี 63/64 
และปี 64/65 จากสถานการณ ์COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงระยะเวลา
คงเหลือของสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานลดลง และ 2) การบนัทกึ
เงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ านวน 129.7 ลา้นบาท

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
9 เดือน ปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ลดลง 
1.2 เท่าจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น (599.3) ลา้นบาท เน่ืองจาก
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิลดลง และขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุในงวดนี้

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 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

 

จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 จ านวน 39.4 ลา้นเที่ยวคน 
คิดเป็นสดัสว่น 62.6% ของจ านวนผูโ้ดยสารในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลง 37.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจาก
ผลกระทบจาก COVID-19 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จ านวน
ผู้โดยสารรวมในไตรมาสนี้เติบโต 2.0% เป็นผลมาจากสถานการณ ์
COVID-19 เริม่บรรเทาในไตรมาสนี ้แต่การเติบโตจากไตรมาสก่อนยงัต  ่ากว่า
ที่ประมาณการไวเ้น่ืองจากการปิดใหบ้ริการ BTS ชั่วคราวจากการชมุนุม
ช่วงเดือนตุลาคม 2563 และผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของ COVID-19 รอบใหม ่ตัง้แตป่ลายเดือนธันวาคม 2563

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 29.6 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
เพ่ิมขึน้ 1.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 0.2% จากไตรมาสก่อน 
โดยการเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นผลมาจากการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสาร
ส าหรบับตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ท่ากับบตัรรายเที่ยว (Single Journey Card) 
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 แตบ่างสว่นถกูหกักลบกบัสดัสว่นผูใ้ชบ้ตัรโดยสาร
ประเภทรายเดือนเพิ่มขึน้ (บัตรโดยสารรายเดือนจะมีอัตราค่าโดยสาร
ที่ถกูกวา่บตัรโดยสารประเภทอ่ืน) 

ส  าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 จ านวนผู้ โดยสารรวม เท่ากับ 96.5 ลา้นเที่ยวคน 
ลดลง 48.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากผลกระทบ
จาก COVID-19

อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ 9 เดือน ปี 63/64 เทา่กบั 29.7 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง 
เพิ่มขึน้ 2.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสาร
ส าหรบับตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ท่ากับบตัรรายเที่ยว (Single Journey Card) 
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 * อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ขา้งตน้ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษเพือ่วตัถปุระสงค์

ในการเปรียบเทียบ

งบแสดงฐานะการเงนิ

แ

(ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 50,310.0 53,210.0
ราคาทนุ 61,601.9 61,536.2
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 875.2 1,024.8
สนิทรพัยอ่ื์น 184.2 94.6
รวมสินทรัพย์ 51,369.4 54,329.4

รวมหนีส้ิน 88.6 97.0

สินทรัพยสุ์ทธิ 51,280.8 54,232.4
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 56,820.8 57,596.4
ขาดทุนสะสม (5,540.4) (3,364.0)
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 8.8598 9.3698

สินทรพัยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ  านวน 
51,369.4 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาซื ้อ
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 50,310.0 ลา้นบาท เงินลงทนุในหลกัทรพัย์
และเงินฝากธนาคาร 875.2 ลา้นบาท และสินทรพัยอ่ื์น 184.2 ลา้นบาท 
(สินทรัพยอ่ื์นส่วนใหญ่คือลูกหนี้จากสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิ 182.7 ลา้นบาท) หนีส้ินรวมมีจ านวน 88.6 ลา้นบาท 
สินทรพัยส์ทุธิ (NAV)  ณ วนัที ่ 31 ธ ันวาคม 2563 เท ่าก ับ 
51,280.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 8.8598 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สาเหตุหลักเน่ืองมาจากรายการ
ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุดงักลา่วขา้งตน้

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง
และอัตราการเตบิโต 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64 

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
มากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ

เน่ืองจากกองทนุมีการบนัทกึขาดทนุสะสมในไตรมาสนี ้การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ส  าหรบัไตรมาส 3 ปี 63/64 จ านวน 0.125 บาทต่อหน่วย จะจ่ายในรูปของการคืนเงินทุน 
โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงินทนุ (XN) วันที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 
ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 1 มีนาคม 2564 และจา่ยคืนเงินทนุวนัที่ 15 มีนาคม 2564

การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั 9 เดือน ปี 63/64 จะเท่ากับ 0.259 บาทต่อหน่วย 
ในรูปของการคืนเงินทนุ

แ
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่10

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 24 กมุภาพนัธ ์2564

วนัปิดสมดุทะเบียน 1 มีนาคม 2564

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 15 มีนาคม 2564
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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 61,601.9 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส ์
(S4) 202.9 ลา้นบาท)

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย
มลูคา่ที่ตราไว้ 9.692 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 10)
ทนุจดทะเบียน 56,097.30 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 10)
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 15 กมุภาพนัธ ์2564) 5.10 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2564) 29,518.8 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 51,280.8 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

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

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

ไตรมาส 3 ปี 63/64 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 - - 10 0.125 0.125

รวม 17  เม.ย. 2556 – 31 ธ.ค. 2563 1-25 4.342 1-10 1.108 5.450
* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58
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