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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ปี 64/65
ฉบับที ่33 / 16 สิงหาคม 2564

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 1 ปี 64/65 (1 เมษายน 2564 – 30 มิถนุายน 2564) กองทนุมีรายไดร้วม 166.7 ลา้นบาท 
ค่าใชจ้่ายรวม  19.3 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 147.4 ลา้นบาท โดยไตรมาส 1 ปี 64/65 กองทุนรบัรูข้าดทุนสุทธิ
จากเงินลงทนุจ านวน 90.0 ลา้นบาท (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) เน่ืองจากมลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมลูค่า
ยุติธรรมลดลงจ านวน 90.0 ล้านบาท เน่ืองจากมีการปรับประมาณการรายได้สุทธิ 9 เดือนหลังของปี 64/65 ใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของ COVID-19 โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2564 ปรับลดลงมาท่ี 44,700.0 ลา้นบาท จาก 44,790.0 ลา้นบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และลดลงจากปีก่อนท่ี 
53,220.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีกองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายไดสุ้ทธิตามสญัญาสมัปทาน
ท่ีจะหมดอายใุนปี 2572

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ  เทา่กบั 45,095.7 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 7.7912 บาทตอ่หน่วย 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั



(ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 4
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ* 
(รายละเอยีดตามตารางที ่2) 166.1 141.4 17.5% 424.5 (60.9)%

ดอกเบีย้รบั 0.6 2.0 (71.9)% 0.8 (32.0)%
รายได้รวม 166.7 143.4 16.3% 425.3 (60.8)%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 16.7 18.9 (11.6)% 15.8 5.6%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 2.6 1.3 106.8% 2.6 (0.3)% 
ค่าใช้จ่ายรวม 19.3 20.2 (4.2)% 18.4 4.8%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 147.4 123.2 19.6% 406.9 (63.8)%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงนิลงทุน (90.0) 762.9 (111.8)% (5,642.3) 98.4%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 57.4 886.1 (93.5)% (5,235.4) 101.1%

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 88.4% 85.9% 95.7%
* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิค านวณจากรายไดค้่าโดยสารหกัคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงาน
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหร ับไตรมาส 1 ปี  64/65 เท ่าก ับ 
491.7 ลา้นบาท ลดลง 11.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 42.2% จากไตรมาสก่อน

 จ านวนผู ้โดยสารรวม ในไตรมาส 1 ปี  64/65 มีจ  านวน 
16.2 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 12.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และลดลง 42.8% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ในไตรมาส 1 ปี 64/65 เท่ากับ 30.3 บาท
ตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 1.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 1.0% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 64/65 เท่ากับ 166.7 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 16.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 60.8% 
จากไตรมาสก่อน 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 64/65 มีจ านวน 
147.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 19.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตล่ดลง 63.8% จากไตรมาสก่อน 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบั
ไตรมาส 1 ปี 64/65 เป็น 57.4 ลา้นบาท ลดลง 93.5% จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน แต่เพ่ิมขึน้ 101.1% เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลักเน่ืองจากไตรมาสนีมี้การรบัรูข้าดทุนสทุธิจากเงินลงทุน
จ านวน 90.0 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีการรบัรูร้ายการ
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวนมาก และไตรมาสก่อนมีการรับรู ้
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวนมาก การรับรูร้ายการ
ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุในไตรมาสนี ้เน่ืองจากมีการปรบัประมาณการ
รายไดส้ทุธิ 9 เดือนหลังของปี 64/65 ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เน่ืองของ COVID-19

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 
ปี 64/65 เทา่กบั 88.4% 

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เทา่กบั
45,095.7 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 7.7912 บาทตอ่หน่วย

1 อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ค านวณก่อนเหตกุารณพ์เิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรียบเทยีบ

ตารางที ่1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 4
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

รายได้ค่าโดยสาร 491.7 553.0 (11.1)% 851.4 (42.2)%
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 325.6 411.6 (20.9)% 426.9 (23.7)%
คา่ใชจ้่ายพนกังาน 115.5 146.4 (21.1)% 120.7 (4.3)%
คา่ซอ่มบ ารุง 111.5 111.1 0.4% 126.4 (11.7)%
คา่สาธารณปูโภค 77.8 79.7 (2.4)% 77.8 0.0%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ 0.0 0.0 N/A 19.3 (99.9)%
คา่ใชจ้่ายในการขาย 7.1 10.6 (33.8)% 27.5 (74.4)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืน  ๆ 12.8 17.6 (27.2)% 30.3 (57.6)%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 0.9 46.2 (98.0)% 24.9 (96.3)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ 166.1 141.4 17.5% 424.5 (60.9)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%) 33.8% 25.6% 50.0%

ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 1 ปี 64/65

รายได้รวม
รายได้รวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 64/65 จ านวน 166.7 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 16.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 60.8% 
จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากเงินลงทุนใน
สญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทาน  เพิ่มขึน้ 17.5% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 60.9% จากไตรมาสก่อน
เป็น 166.1 ลา้นบาท 

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสารจ านวน 491.7 ลา้นบาท ลดลง 11.1% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 42.2% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลกัมาจากสถานการณ ์COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดือนเมษายน 
2564 รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หัวขอ้ “ผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 64/65” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม จ านวน 325.6 ลา้นบาท ลดลง 
20.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหล ักเกิดจาก
การลดลงของ1) รายจา่ยฝ่ายทนุ (ในปีก่อนมีคา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บ
รายไดค้่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC system upgrade) จ านวน 
32.9 ลา้นบาท) และ 2) คา่ใชจ้า่ยพนกังาน เน่ืองจากมีการปันสว่นลดลง
จากการเปิดสว่นตอ่ขยายรถไฟฟา้สายสีเขียวถา้เปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อน 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมลดลง 23.7% สาเหตุหลกัเน่ืองจาก
การลดลงของ1) รายจา่ยฝ่ายทนุ (ไตรมาสก่อนมีคา่ปรบัปรุงสถานีจ านวน 
10.8 ลา้นบาท และค่ารถไฟฟ้าจ านวน 6.3 ลา้นบาท) 2) ค่าใชจ้่าย
ในการขาย (ไตรมาสก่อนมีโครงการวิเคราะหก์ารเดินทางของผูโ้ดยสาร
และอตัราคา่โดยสาร) 3) ค่าเบีย้ประกันภยัทรพัยส์ิน เน่ืองจากมีการ
ก าหนดจา่ยในไตรมาส 4 ของทกุปี และ4) คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและอ่ืน ๆ  
(ไตรมาสก่อนมีค่าทดสอบสิ่งแวดลอ้มรอบใหญ่ (ทดสอบรอบใหญ่
ทกุ 2 ปี))

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิเป็น 33.8% เม่ือเทียบกับ 25.6% ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และ 50.0% ในไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดค้่าโดยสาร
ลดลงมากจากสถานการณ ์COVID-19

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 1 ปี 64/65 ค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 19.3 ลา้นบาท ลดลง 4.2%
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารกองทุนลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายรวมเพิ่มขึ ้น 4.8% 
จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากมีค่าที่ปรึกษาประจ าปีที่จ่ายทุกไตรมาส 1

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 64/65 จ านวน 147.4 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 19.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก
รายไดร้วมเพิ่มขึน้ แต่รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิลดลง 63.8% จากไตรมาสก่อน
สาเหตหุลกัเน่ืองจากรายไดร้วมลดลง

ในไตรมาส 1 ปี 64/65 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนส ุทธิเป็น 
88.4% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนที่ 85.9% และไตรมาสก่อนที่ 
95.7%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 1 ปี 64/65 กองทุนรบัรูข้าดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 
90.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) จากมลูค่าเงินลงทนุในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 90.0 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมีการปรับประมาณการรายไดสุ้ทธิ 9 เดือนหลังของปี 64/65 
ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณก์ารแพรร่ะบาดอย่างต่อเน่ืองของ COVID-19 
มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 
ลดลงมาที่ 44,700.0 ลา้นบาท จาก 44,790.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
และลดลงจากปีก่อนที่ 53,220.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563

มลูค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลง
ตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุนปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน
ไตรมาส 1 ปี 64/65 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ลดลง 
93.5% จากปีก่อน แต่เพ่ิมขึน้ 101.1% จากไตรมาสก่อน เป็น 57.4 ลา้นบาท 
สาเหตหุลกัเน่ืองจากการรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 90.0 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบั การรบัรูร้ายการก าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวนมากในปีก่อน และ
การรบัรูร้ายการขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวนมากในไตรมาสก่อน
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ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 64/65   

จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 64/65 จ านวน 16.2 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 12.2% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 42.8%
จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัมาจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหมต่ัง้แต่เดือนเมษายน 2564 โดยทางรฐับาลไดอ้อกประกาศปิดกิจการชั่วคราว
ในสถานบรกิารตา่ง ๆ และขอความรว่มมือใหป้ระชาชนอยูบ่า้นและท างานจากที่บา้น เพ่ือเป็นการควบคมุการแพรเ่ชือ้

อัตราค่าโดยสารเฉล่ียไตรมาสนีเ้ทา่กบั 30.3 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 1.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 1.0% 
จากไตรมาสก่อน

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง
และอัตราการเตบิโต 

* อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษเพื่อวตัถุประสงค์
ในการเปรยีบเทยีบ

ค่าโดยสารเฉลี่ย
และอัตราการเตบิโต 

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 
มีจ  านวน 45,196.6 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนใน
สัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ ุทธิ 44,700.0 ลา้นบาท 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 374.0 ลา้นบาท 
และสินทรัพย์อ่ืน 122.6 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
สญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจ  านวน 120.1 ลา้นบาท) 
หนีส้ินรวมมีจ านวน 100.9 ลา้นบาท สินทรพัยส์ทุธิ (NAV) 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 เท่ากับ 45,095.7 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็น 7.7912 บาทตอ่หน่วย

แ

(ล้านบาท) 30 ม.ิย. 2564 31 ม.ีค. 2564

เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 44,700.0 44,790.0

ราคาทนุ 61,724.0 61,724.0

เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 374.0 672.5

สนิทรพัยอ่ื์น 122.6 16.9

รวมสนิทรพัย์ 45,196.6 45,479.4

รวมหนีส้นิ 100.9 157.5

สนิทรพัยส์ทุธิ 45,095.7 45,321.9

ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 55,813.7 56,097.3

ขาดทนุสะสม (10,718.0) (10,775.4)

สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หน่วย (บาท) 7.7912 7.8303

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564)
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ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 1
ปี 64/65

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

29.9 29.6 29.6 30.0 30.3

3.6%

-1.2%
0.2%

1.4% 1.0%

3.0%

2.7%
1.1%

3.9%
1.2%

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 1
ปี 64/65

ค่าโดยสารเฉลี่ย(บาท/เท่ียว) 
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%QoQ )
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%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 (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ 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 13 สิงหาคม 2564 ) 4.56 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 13 สิงหาคม 2564 ) 26,393.3 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564) 45,095.7 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 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564)

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
ปี 63/64 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 - - 9-11 0.308 0.308
รวม 17  เม.ย. 2556 – 30 มิ.ย. 2564 1-25 4.342 1-11 1.157 5.499

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 กองทนุมีขาดทนุสะสม จ านวน 10,718.0 ลา้นบาท กองทนุจงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั
ไตรมาสนี ้ทัง้นี ้กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส  าหรบัรอบวนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 คิดเป็นมลูคา่ตอ่หน่วยประมาณ 
0.025 บาท ดงันัน้ กองทนุจะยงัไมจ่า่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปของเงินคืนทนุในไตรมาสนี ้แตจ่ะยกไปจา่ยในงวดถดัไป


