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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64
ฉบับที ่32 / 31 พฤษภาคม 2564

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส  าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) กองทนุมีรายไดร้วม 425.3 ลา้นบาท
คา่ใชจ้า่ยรวม 18.4 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 406.9 ลา้นบาท โดยไตรมาสนี้ กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 5,642.3 ลา้นบาท
เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 5,520.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)
จากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรบัปรุงสมมติฐานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนัมากขึน้
(อาทิ การปรบัลดประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรบัลดจ านวนนกัทอ่งเที่ยวใน กทม. การปรบัลดอตัราเงินเฟ้อ การชะลอการปรบั
อตัราคา่โดยสารรถไฟฟา้สายสีเขียวสว่นหลกั การปรบัปรุงการเปิดรถไฟฟา้สายตา่ง ๆ รวมถึงการปรบัปรุงอตัราคา่แรกเขา้ของรถไฟฟา้สายอ่ืน เป็นตน้)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการผลการด าเนินงานของรถไฟฟา้บีทีเอสตัง้แต่ปี 64/65 จนถึงสิน้สดุสญัญาสมัปทาน และ (2) การบนัทกึเงินลงทนุ
ในสถานีเซนตห์ลยุส์ (S4) จ านวน 122.1 ลา้นบาท โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 อยูท่ี่
44,790.0 ลา้นบาท จาก 50,310.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากปีก่อนที่ 52,410.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสัมปทานที่จะหมดอายุ
ในปี 2572

แตท่ัง้นี ้ กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส าหรบัรอบวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ดงันัน้ กองทนุจะจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุในรูปเงินคืนทนุในอตัรา 0.049 บาทตอ่หน่วย

ผลการด าเนินงานของกองทนุส  าหรบัปี 63/64 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) กองทนุมีรายไดร้วม 2,112.6 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยรวม
75.2 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิ 2,037.4 ลา้นบาท โดยกองทุนประกาศจ่ายคืนเงินทนุ 3 ครัง้ จ  านวน 0.308 บาทตอ่หน่วย

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ 45,321.9 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 7.8303 บาทตอ่หน่วย

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 63/64 สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 63/64
❑ รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับไตรมาส 4 ปี 63/64 ลดลง 41.6% จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน และลดลง 27.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 851.4 ลา้นบาท
❑ จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64  จ  านวน 28.4 ลา้นเที่ยวคน 

ลดลง 43.8% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 28.1% 
จากไตรมาสก่อน

❑ อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 เท่ากับ 30.0 บาทต่อเที่ยว
การเดินทาง เพ่ิมขึน้ 3.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 1.4% 
จากไตรมาสก่อน

❑ รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 ลดลง 56.7% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 47.3% จากไตรมาสก่อน เป็น 425.3 ลา้นบาท 

❑ รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 จ านวน 406.9 ลา้นบาท 
ลดลง 57.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 48.5% จากไตรมาสก่อน

❑ การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบัไตรมาส 4 
ปี 63/64 ลดลง 5.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 140.6% 
จากไตรมาสก่อน เป็น (5,235.4) ลา้นบาท

❑ อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 63/64
เท่ากับ 95.7% เทียบกับ 98.0% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 97.9% 
ในไตรมาสก่อน

❑ การจ่ายเงนิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 อตัรา 0.049 บาท
ตอ่หน่วย ในรูปแบบของการจา่ยคืนเงินทนุ จะจา่ยวนัที่ 28 มิถนุายน 2564

❑ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 45,321.9 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 7.8303 บาทตอ่หน่วย

❑ รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบัปี 63/64 ลดลง 45.5% จากปีก่อน 
อยูท่ี่ 3,714.9 ลา้นบาท

❑ จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบั 63/64 มีจ  านวน 124.9 ลา้น
เที่ยวคน ลดลง 47.3% จากปีก่อน

❑ อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรบัปี 63/64 เท่ากับ 29.7 บาท
ตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 2.5% จากปีก่อน

❑ รายได้รวม ส าหรับปี 63/64 เท่ากับ 2,112.6 ลา้นบาท ลดลง
56.2% จากปีก่อน

❑ รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัปี 63/64 ลดลง 56.9%
จากปีก่อน เป็น 2,037.4 ลา้นบาท

❑ การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 63/64 ลดลง 17.0% จากปีก่อน เป็น (5,834.6)  ลา้นบาท 

❑ อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัปี 63/64 
เท่ากับ 96.4% เทียบกับปีก่อนที่ 98.2% 

❑ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรบัปี 63/64 
เท่ากับ 0.308 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายคืนเงินทนุ 

1 อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณโดยปรบัเหตกุารณพ์เิศษเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ

(ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 3
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

ปี 
63/64

ปี 
62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 424.5 978.4 (56.6)% 805.0 (47.3)% 2,107.8 4,798.4 (56.1)%

ดอกเบีย้รบั 0.8 3.9 (78.9)% 1.3 (36.7)% 4.8 20.3 (76.4)%
รายได้รวม 425.3 982.3 (56.7)% 806.3 (47.3)% 2,112.6 4,818.7 (56.2)%
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 15.8 17.0 (6.7)% 15.7 0.7% 66.7 74.0 (10.0)%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 2.6 2.8 (7.5)% 1.2 115.0% 8.5 14.7 (41.9)%
ค่าใช้จ่ายรวม 18.4 19.8 (6.8)% 16.9 8.8% 75.2 88.7 (15.3)%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 406.9 962.5 (57.7)% 789.4 (48.5)% 2,037.4 4,730.0 (56.9)%

ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (5,642.3) (5,907.4) 4.5% (2,965.5) (90.3)% (7,872.0) (6,729.8) (17.0)%

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
จากการด าเนินงาน (5,235.4) (4,944.9) (5.9)% (2,176.1) (140.6)% (5,834.6) (1,999.8) (191.8)%

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 95.7% 98.0% 97.9% 96.4% 98.2%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิค านวณจากรายไดค้่าโดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน

ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงิน



รายได้รวม
รายได้รวมส าหรับไตรมาส 4 ปี 63/64 เท่ากับ 425.3 ลา้นบาท 
ลดลง 56.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 47.3% 
จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้
จากเงินลงทุนในส ัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ ุทธิจากการ
ด าเนินงานระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญา
สมัปทานซึง่อยูท่ี่ 424.5 ลา้นบาท ลดลง 56.6% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 47.3% จากไตรมาสก่อน จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 851.4 ลา้นบาท ลดลง 41.6% 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 27.1% จากไตรมาสก่อน
จากจ านวนผู้โดยสารที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
รถไฟฟา้ ไตรมาส 4 และ ปี 63/64”  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 4 ปี 63/64 เท่ากับ 
426.9 ลา้นบาท ลดลง 10.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของ 1) ค่าใชจ้่ายพนักงานที่ยังไม่มี
การปรบัฐานเงินเดือน และมีการปันสว่นลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยาย
รถไฟฟา้บีทีเอส 2) คา่ซ่อมบ ารุง เน่ืองจากปีนีไ้ม่มีค่าใชจ้่ายส าหรบั
ระยะทางการใหบ้รกิารเดินรถส่วนเกิน 3) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ในไตรมาสนี้
มีค่าปรบัปรุงสถานีจ านวน 10.8 ลา้นบาท และค่ารถไฟฟ้าจ านวน 
6.3 ลา้นบาท ขณะที่ปีก่อนมีคา่ปรบัปรุงคลื่นวิทยจุ  านวน 22.4 ลา้นบาท 
และค่ารถไฟฟ้าจ านวน 1.9 ลา้นบาท) และ 4) ค่าสาธารณูปโภค 
เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟน้อยลง และ
คา่รกัษาความปลอดภยัลดลง
เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม
เพิ่มขึน้ 17.8% เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ 1) ค่าเบีย้ประกันภัย
ทรพัยส์ินที่จ่ายทุกไตรมาส 4  2) ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอ่ืน ๆ 
(ค่าทดสอบสิ่งแวดลอ้มรอบใหญ่ปีนี ้(ทดสอบรอบใหญ่ทุก 2 ปี))  
และ 3) ค่าใชจ้่ายในการขาย (มีโครงการวิเคราะหก์ารเดินทางของ
ผูโ้ดยสารและอตัราคา่โดยสาร)
ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซื ้อและโอน
สิทธิรายได้สุทธิ อยู่ที่ 50.0% เม่ือเทียบกับ 67.1% ในไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน และ 69.0% ในไตรมาสก่อน 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ไตรมาส 4 ปี 63/64 คา่ใชจ้า่ยรวมเทา่กบั 18.4 ลา้นบาท ลดลง 6.8% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน จากคา่ธรรมเนียมในการบรหิารกองทนุลดลง แต่ค่าใชจ้่ายรวม
เพิ่มขึน้ 8.8% จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใชจ้่ายในการปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิในไตรมาส 4 ปี 63/64 เทา่กบั 406.9 ลา้นบาท ลดลง 
57.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 48.5% จากไตรมาสก่อน 
จากการลดลงของรายไดร้วมดงักลา่วขา้งตน้ 
ในไตรมาส 4 ปี 63/64 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเป็น 95.7%
เทียบกบั 98.0% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ 97.9% ในไตรมาสก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 4 ปี 63/64 กองท ุนรบั รูข้าดท ุนส ุทธิจากเง ินลงท ุนจ านวน 
5,642.3 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 5,520.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)
สาเหตหุลกัมาจากผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรบัปรุง
สมมติฐานตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนัมากขึน้
(อาทิ การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลด
จ านวนนกัทอ่งเที่ยวใน กทม. การปรบัลดอตัราเงินเฟอ้ การชะลอการปรบัอตัรา
ค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก การปรบัปรุงการเปิดรถไฟฟ้า
สายต่างๆ รวมถึงการปรบัปรุงอตัราค่าแรกเขา้ของรถไฟฟ้าสายอื่น เป็นตน้)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการผลการด าเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสตัง้แต่
ปี 64/65 จนถึงสิน้สดุสญัญาสัมปทาน และ (2) การบนัทึกเงินลงทุนในสถานี
เซนตห์ลยุส ์(S4) จ านวน 122.1 ลา้นบาท1 

มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
อยูท่ี่ 44,790.0 ลา้นบาท จาก 50,310.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
และจากปีก่อนที่ 52,410.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563
หมายเหตุ : มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนั
จะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุน
ปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 
เป็น (5,235.4) ลา้นบาท ลดลง 5.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 
140.6% จากไตรมาสก่อน จากการรบัรูข้าดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุสงู
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(ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 3
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

ปี 
63/64

ปี
62/63

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายได้ค่าโดยสาร 851.4 1,457.5 (41.6)% 1,167.5 (27.1)% 3,714.9 6,814.2 (45.5)%
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 426.9 479.1 (10.9)% 362.5 17.8% 1,607.1 2,015.8 (20.3)%
คา่ใชจ้่ายพนกังาน 120.7 147.9 (18.4)% 124.6 (3.2)% 562.0 693.0 (18.9)%
คา่ซอ่มบ ารุง 126.4 141.2 (10.5)% 114.2 10.7% 467.4 466.0 0.3%
คา่สาธารณปูโภค 77.8 90.8 (14.3)% 79.6 (2.3)% 321.7 372.9 (13.7)%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ 19.3 17.2 12.5% 0.0 N/A 19.4 17.3 12.1%
คา่ใชจ้่ายในการขาย* 27.5 16.3 69.1% 14.2 94.4% 66.6 69.7 (4.4)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืน  ๆ 30.3 26.4 14.3% 14.7 106.2% 77.2 92.6 (16.7)%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 24.9 39.3 (36.5)% 15.2 64.1% 92.8 304.3 (69.5)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 424.5 978.4 (56.6)% 805.0 (47.3)% 2,107.8 4,798.4 (56.1)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 50.0% 67.1% 69.0% 56.7% 70.4%

* ค่าใชจ่้ายในการขายบางรายการมกีารจดัประเภทใหม่ไปอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบรหิารและอืน่ ๆ ตัง้แต่ เม.ย. 63

ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 4 ปี 63/64

ตารางที่ 2 : รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

1 ค่าก่อสรา้งสถานเีซนตห์ลยุสถ์ูกบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ (สนิทรพัยใ์นงบดลุ) ท าใหร้าคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 61,724.0 ลา้นบาท 
(จาก 61,601.9 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2563 และจาก 61,472.2 ลา้นบาท ณ 31 ม.ีค. 2563)

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)
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รายได้รวม
รายได้รวมส าหรับปี  63/64 เป็น 2,112.6 ล้านบาท ลดลง 
56.2% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้
จากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

รายได้ค่าโดยสารส าหรบัปี 63/64 จ านวน 3,714.9 ลา้นบาท 
ลดลง 45.5% จากปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจากการลดลงของ
จ านวนผู้โดยสารจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งมากกว่า
จ านวนผูโ้ดยสารที่ป้อนเขา้ส่วนหลกัจากการเปิดส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือและสถานีเซนตห์ลุยส ์รายละเอียดเพิ่มเติม
อา้งอิงไดท้ี่หวัขอ้ “ผลการด าเนนิงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 4 
และปี 63/64”

ส าหรับปี 63/64 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ  
1,607.1 ลา้นบาท ลดลง 20.3% จากปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก
การลดลงของ  1) รายจา่ยฝ่ายทนุ (คา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บ
รายได้ค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC system upgrade) จ านวน 
32.9 ลา้นบาท ค่าปรบัปรุงสถานีจ านวน 25.5 ลา้นบาท และ
ค่ารถไฟฟ้าจ านวน 6.3 ลา้นบาท เทียบกับ ค่ารถไฟฟ้าจ านวน 
161.4 ลา้นบาท ค่าปรับปรุงคลื่นวิทยุจ  านวน 42.2 ลา้นบาท 
และค่าปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายไดค้่าโดยสารอัตโนมัติ
จ  านวน 31.5 ลา้นบาท ในปีก่อน)  2) คา่ใชจ้า่ยพนกังานจากการ
จ่ายโบนัสลดลง การไม่ปรับฐานเงินเดือน และการปันส่วน
ค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายใหม่สายสีเขี ยว 
และ 3) ค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากชั่วโมงการเดินรถลดลง
ในช่วงเคอรฟิ์ว และจ านวนผู้โดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟ
นอ้ยลง รวมถึงคา่รกัษาความปลอดภยัลดลง 

ส  าหรบัปี 63/64 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ เป็น 56.7% ลดลงจาก 70.4% ในปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ส าหรบัปี 63/64 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 75.2 ลา้นบาท ลดลง 15.3% จากปีก่อน 
สาเหตหุลักเน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดลง และค่าใชจ้่าย
ในการปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลง รวมถึงไม่มี
คา่จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
ส าหรับปี 63/64 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 2,037.4 ลา้นบาท ลดลง 
56.9% จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้
ส  าหรบัปี 63/64 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 96.4% ลดลงจาก 
98.2% ในปีก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ส าหรับปี กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 7,872.0 ลา้นบาท 
เน่ืองจาก 1) มลูค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมลูค่า
ยตุิธรรมลดลงจ านวน 7,620.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) สาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุนัมากขึน้ (อาทิ การปรบัลด
ประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรบัลดจ านวนนักท่องเที่ยวใน กทม. 
การปรบัลดอตัราเงินเฟอ้ การชะลอการปรบัอตัราคา่โดยสารระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนหลัก การปรบัปรุงการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ รวมถึงการปรบัปรุ งอัตรา
ค่าแรกเข้าของรถไฟฟ้าสายอ่ืน เป็นต้น ) ซึ่งส่งผลต่อการประมาณการ
ผลการด าเนินงานของรถไฟฟา้บีทีเอสตัง้แตปี่ 64/65 จนถึงสิน้สดุสญัญาสมัปทาน 
และ 2) การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ านวน 251.8 ลา้นบาท

การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 63/64 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ุทธิจากการด าเนินงาน ลดลง 191.8% 
จากปีก่อน เป็น (5,834.6) ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิลดลง 
และขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ

ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 63/64

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 4 และปี 63/64   

จ านวนผู้ โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 จ านวน 28.4 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 43.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุล ัก
เน่ืองจากผลกระทบจาก COVID-19 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน จ านวนผูโ้ดยสารรวมในไตรมาสนีล้ดลง 28.1% เป็นผลมาจากการระบาด
ของ COVID-19 รอบใหมต่ัง้แตป่ลายเดือนธันวาคม 2563 สว่นใหญ่มาจากกลุม่ในสมทุรสาคร 

อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ในไตรมาสนีเ้ทา่กบั 30.0 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 3.9% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ 1.4% จากไตรมาสก่อน 
โดยการเพิ่มขึน้จากปีก่อนเป็นผลมาจากการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสารส าหรบับตัรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ท่ากับบัตรรายเที่ยว (Single Journey Card) 
ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 และ การรบัรูร้ายไดส้  าหรบับตัรรายเดือนที่ไมมี่ผูม้าใชส้ิทธิจากการขยายอายกุารใชง้านใหเ้น่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 
เม่ือปีที่แลว้ 

ส  าหรบัปี 63/64 จ านวนผู้ โดยสารรวมเท่ากับ 124.9 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 47.3% จากปีก่อน สาเหตหุลักเน่ืองจากผลกระทบจาก COVID-19
ตัง้แต่เมษายน 2563 และการระบาดรอบใหม่เรื่อยมาตลอดทัง้ปี สะทอ้นถึงกิจกรรมนอกบา้นที่ลดลง นักท่องเที่ยวลดลง และการท างานจากที่บา้นมากขึน้ 
แต่ถึงแมจ้  านวนผูโ้ดยสารจะลดลงจากสถานการณ ์COVID-19 ในปีนีย้ังมีการเปิดใหบ้ริการเต็มรูปแบบของส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ 
และสถานีเซนตห์ลุยสเ์พิ่มเติมดว้ย

อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ ปี 63/64 เท่ากับ 29.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 2.5% จากปีก่อน จากการยกเลิกส่วนลดค่าโดยสารส าหรบั
บัตรเติมเงิน (Purse) ใหเ้ทา่กบับตัรรายเที่ยว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)
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งบแสดงฐานะการเงนิ
สินทรพัยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ  านวน 45,479.4 ลา้นบาท 
ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 44,790.0 ลา้นบาท 
เงินลงทุนในหลักทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 672.5 ลา้นบาท และสินทรพัยอื์่น 
16.9 ลา้นบาท หนีส้ินรวมมีจ านวน 157.5 ลา้นบาท (ส่วนใหญ่คือค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย
ของสถานี S4 100.5 ลา้นบาท) สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
เท่ากับ 45,321.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 7.8303 บาทต่อหน่วย ลดลงจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากรายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุดงักลา่ว
ขา้งตน้

แ

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
มากกวา่ 1 ครัง้ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ
เน่ืองจากกองทนุมีการบนัทกึขาดทนุสะสมในไตรมาสนี ้การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ส  าหรบัไตรมาส 4 ปี 63/64 จ านวน 0.049 บาทต่อหน่วย จะจ่ายในรูปของการคืนเงินทุน 
โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงินทุน (XN) วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 14 มิถนุายน 2564 และจา่ยคืนเงินทนุวนัที่ 28 มิถนุายน 2564

การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบัปี 63/64 เท่ากับ 0.308 บาทต่อหน่วย ใน
รูปของการคืนเงินทนุ 

จ านวนเทีย่วการเดินทาง
และอัตราการเติบโตรายปี

ค่าโดยสารเฉล่ีย
และอัตราการเติบโตรายปี 

จ านวนเทีย่วการเดินทาง
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส

(ล้านบาท) 31 มี.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 มี.ค. 2563
เงินลงทนุในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 44,790.0 50,310.0 52,410.0

ราคาทนุ 61,724.0 61,601.9 61,472.2
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์
และเงินฝากธนาคาร 672.5 875.2 997.5

สินทรพัยอ่ื์น 16.9 184.2 54.1
รวมสินทรพัย์ 45,479.4 51,369.4 53,461.6
รวมหนีส้ิน 157.5 88.6 53.6
สินทรพัยส์ทุธิ 45,231.9 51,280.8 53,408.0
ทนุที่ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 56,097.3 56,820.8 58,348.8
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (10,775.4) (5,540.4) (4,940.8)
สินทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วย (บาท) 7.8303 8.8598 9.2273

แ
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่11

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 10 มิถนุายน 2564

วนัปิดสมดุทะเบียน 14 มิถนุายน 2564

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 28 มิถนุายน 2564

ค่าโดยสารเฉล่ีย
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส 

หมายเหต ุ: อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณโดยปรบัเหตกุารณพ์ิเศษ
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเปรยีบเทียบ

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)

50.4
18.5 38.7 39.4 28.4

-19.9%
-63.4%

109.2%

2.0%
-28.1%-17.5%

-69.0% -39.5% -37.4% -43.8%

ไตรมาส 4
ปี 62/63

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

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

238.0 241.2 241.0 236.9

124.9

2.4% 1.3% -0.1% -1.7%

-47.3%

ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 ปี 63/64

จ านวนเท่ียวการเดินทาง (ลา้นเท่ียว)
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY)

28.9 29.9 29.6 29.6 30.0 

-1.3%

3.6%

-1.2%
0.2%

1.4%

-0.2%
3.0%

2.7%
1.1%

3.9%

ไตรมาส 4
ปี 62/63

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

คา่โดยสารเฉล่ีย(บาท/เท่ียว) 
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉล่ีย (%QoQ )
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉล่ีย (%YoY )

28.0 28.3 29.0 29.0 29.7 

1.6% 1.4% 2.2%
0.2%

2.5%

ปี 59/60 ปี 60/61 ปี 61/62 ปี 62/63 ปี 63/64

คา่โดยสารเฉล่ีย (บาท/เท่ียว)

อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉล่ีย (%YoY)
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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 61,724.0 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีศกึษาวิทยา
325.0 ลา้นบาท)

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย
มลูคา่ที่ตราไว้ 9.643 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยคืนเงินทนุ ครัง้ที่ 11)
ทนุจดทะเบียน 55,813.68 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 11)
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 28 พฤษภาคม 2564) 4.94  บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2564) 28,592.7 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564) 45,321.9 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
ไตรมาส 4 ปี 63/64 1 ม.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2564 - - 11 0.049 0.049

รวม 17  เม.ย. 2556 – 31 มี.ค. 2564 1-25 4.342 1-11 1.157 5.499

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 4 และประจ าปี 63/64 (สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564)


