
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

 

1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 2 และคร่ึงแรกปี 64/65
ฉบับที ่34 / 15 พฤศจกิายน 2564

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 (1 กรกฎาคม - 30 กนัยายน 2564) กองทนุมีรายไดร้วม 10.1 ลา้นบาท
คา่ใชจ้่ายรวม 16.5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ (6.4) ลา้นบาท โดยไตรมาส 2 ปี 64/65 กองทนุรบัรูก้  าไรสุทธิจากเงินลงทนุ
จ านวน 349.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุธิรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 350.0 ลา้นบาท
(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) เน่ืองจากประมาณการรายไดสุ้ทธิครึง่หลงัปี 64/65 คาดการณว์่าจะคอ่ย ๆ เพิ่มขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 ท่ีเริ่มคล่ีคลาย ท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเหลือเพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสดท่ีหายไปจากระยะเวลา
ของอายุสญัญาสัมปทานท่ีสัน้ลง แต่บางส่วนหกักลบกับ (2) การบนัทึกเงินลงทุนในสถานีเซนตห์ลุยส์ (S4) จ านวน 0.5 ลา้นบาท
โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 อยู่ท่ี 45,050.0 ลา้นบาท จาก 44,700.0 ลา้นบาท
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และจากปีก่อนท่ี 53,210.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

มูลค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ เทา่กบั 45,438.8 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 7.8505 บาทตอ่หน่วย

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ
ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ปี 64/65 สรุปผลการด าเนินงานคร่ึงแรกปี 64/65

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 ลดลง 70.8% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 32.0% จากไตรมาสก่อน เป็น 
334.2 ลา้นบาท

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65  จ  านวน 10.6
ลา้นเที่ยวคน ลดลง 72.5% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และลดลง 34.4% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 63/64 เท่ากับ 31.4 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 6.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพ่ิมขึน้ 3.6% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 ลดลง 98.6% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อน และลดลง 93.9% จากไตรมาสก่อน เป็น 10.1 ลา้นบาท

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 64/65 จ านวน 
(6.4) ลา้นบาท ลดลง 100.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ
ลดลง 104.3% จากไตรมาสก่อน 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  ส าหรบัไตรมาส 2 
ปี 64/65 อยู่ที่ 343.1 ลา้นบาท ลดลง 50.3% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน เน่ืองจากรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง แต่เพิ่มสูงขึน้ 
497.8% จากไตรมาสก่อน

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 
เท่ากับ (62.9)% เทียบกับ 97.3% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และ 88.4% ในไตรมาสก่อน

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่  30 กันยายน 2564 เท่ากับ 
45,438.8 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 7.8505 บาทตอ่หน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรับครึ่งแรกปี 64/65 ลดลง
51.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 825.9 ลา้นบาท

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัครึง่แรกปี 64/65 มีจ  านวน 
26.9 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 53.0% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ส าหรับครึ่งแรกปี 64/65
เท่ากับ 30.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ ้น 3.5% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

 รายได้รวมส าหรบัครึง่แรกปี 64/65 เท่ากับ 176.8 ลา้นบาท
ลดลง 79.9% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัครึง่แรกปี 64/65 ลดลง 
83.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 141.0 ลา้นบาท

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  
ส าหรบัครึง่แรกปี 64/65 ลดลง 74.6% จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน เป็น 400.5 ลา้นบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรับ
ครึง่แรกปี 64/65 เท่ากับ 79.7% เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่ 95.5%  

(ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 1
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

คร่ึงแรก
ปี 64/65

คร่ึงแรก
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 9.8 736.8 (98.7)% 166.1 (94.1)% 175.9 878.2 (80.0)%

ดอกเบีย้รบั 0.3 0.7 (46.0)% 0.6 (35.7)% 0.9 2.7 (65.4)%
รายได้รวม 10.1 737.5 (98.6)% 166.7 (93.9)% 176.8 880.9 (79.9)%
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 13.8 16.2 (14.5)% 16.7 (17.3)% 30.5 35.1 (12.9)%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 2.7 3.4 (21.5)% 2.6 5.2% 5.3 4.7 2.5%
ค่าใช้จ่ายรวม 16.5 19.6 (15.7)% 19.3 (14.3)% 35.8 39.8 (9.9)%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ (6.4) 717.9 (100.9)% 147.4 (104.3)% 141.0 841.1 (83.2)%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 349.5 (27.2) 1,386.0% (90.0) (488.3)% 259.5 735.7 (64.7)%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
จากการด าเนินงาน 343.1 690.7 (50.3)% 57.4 497.8% 400.5 1,576.8 (74.6)%

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) (62.9)% 97.3% 88.4% 79.7% 95.5%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 64/65

รายได้รวม
รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 เทา่กบั 10.1 ลา้นบาท ลดลง 98.6% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และลดลง 93.9% จากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตหุลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานซึ่งอยู่ที่ 9.8 ลา้นบาท ลดลง 98.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 94.1% จากไตรมาสก่อน 
จากผลกระทบ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 334.2 ลา้นบาท ลดลง 70.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 32.0% จากไตรมาสก่อน 
เน่ืองจากจ านวนผู้โดยสารที่ลดลง 72.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 34.4% จากไตรมาสก่อน เป็น 10.6 ลา้นเที่ยวคน 
จากผลกระทบของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ แต่บางส่วนหกักลบกับอตัราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้  6.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพ่ิมขึน้ 3.6% จากไตรมาสก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หวัขอ้ “ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟา้ ไตรมาส 2 และครึ่งแรกปี 64/65” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 2 ปี 64/65 เทา่กบั 324.4 ลา้นบาท ลดลง 20.1% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก
การลดลงของ 1) คา่ใชจ้า่ยพนกังาน ในไตรมาสนีไ้มมี่การจา่ยโบนสัใหแ้ก่พนกังาน (ปีก่อนมีการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงานจ านวน 32.0 ลา้นบาท) 
และปันสว่นคา่ใชจ้า่ยลดลงจากการเปิดสว่นตอ่ขยายสายสีเขียวเต็มรูปแบบ 2) คา่สาธารณปูโภค เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารและชั่วโมงการเดินรถลดลง 
ท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง 3) คา่ใชจ้า่ยในการขาย เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารลดลงสง่ผลใหค้า่คอมมิชชั่นจาการใชบ้ตัรแรบบิทลดลง ไม่มีค่าใชจ้่าย
ส าหรบัคา่แรบบิทรวีอรด์ส รวมถึงคา่โฆษณาประชาสมัพนัธล์ดลง เม่ือเปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อน คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวมลดลงเล็กนอ้ย 
0.3% จาก (1) ค่าสาธารณูปโภคลดลง เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารและชั่วโมงการเดินรถลดลง ท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง แต่บางส่วนหักกลบกับ 
(2) คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีคา่ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม และคา่เบีย้ประกนัพนกังานที่บนัทกึในไตรมาสนีจ้  านวน
2 ไตรมาส

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ ลดลงอยู่ที่ 2.9% เม่ือเทียบกับ 64.5% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และจาก 33.8% ในไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดค้า่โดยสารที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้ 

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 2 ปี 64/65 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 16.5 ลา้นบาท ลดลง 15.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 14.3% จากไตรมาสก่อน 
โดยการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทนุลดลง ขณะที่การลดลงจากไตรมาสก่ อน  
มีสาเหตุหลักมาจากไตรมาสก่อนมีการบันทึกค่าที่ปรึกษาประจ าปี

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

 

ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 1
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

คร่ึงแรก
ปี 64/65

คร่ึงแรก
ปี 63/64

%เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายได้ค่าโดยสาร 334.2 1,142.9 (70.8)% 491.7 (32.0)% 825.9 1,695.9 (51.3)%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 324.4 406.1 (20.1)% 325.6 (0.3)% 650.0 817.7 (20.5)%

คา่ใชจ้่ายพนกังาน 119.1 170.2 (30.0)% 115.5 3.2% 234.6 316.6 (25.9)%
คา่ซอ่มบ ารุง 108.7 115.8 (6.2)% 111.5 (2.6)% 220.2 226.9 (3.0)%
คา่สาธารณปูโภค 69.0 84.6 (18.5)% 77.8 (11.3)% 146.8 164.3 (10.7)%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ิน 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A
คา่ใชจ้่ายในการขาย 3.9 14.3 (72.6)% 7.1 (44.5)% 11.0 24.9 (56.0)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืนๆ 19.2 14.7 31.5% 12.8 50.0% 32.0 32.3 (0.6)%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 4.5 6.5 (31.0)% 0.9 380.4% 5.4 52.7 (89.7)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

9.8 736.8 (98.7)% 166.1 (94.1)% 175.9 878.2 (80.0)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%)

2.9% 64.5% 33.8% 21.3% 51.8%

3วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 64/65 เท่ากับ (6.4) ลา้นบาท ลดลง 100.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 
104.3% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจากรายไดร้วมลดลงดังกล่าวข้างตน้

ในไตรมาส 2 ปี 64/65 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น (62.9)% เทียบกบั 97.3% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ 88.4% ในไตรมาสก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 2 ปี 64/65 กองทนุรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 349.5 ลา้นบาท เน่ืองจาก (1) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ตามมลูคา่ยตุิธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 350.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) เน่ืองจากประมาณการรายไดส้ทุธิครึง่หลงัปี 64/65 คาดการณว์า่จะคอ่ย ๆ
เพ่ิมขึน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่เริม่คลี่คลาย ท าใหม้ลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่เหลือเพ่ิมขึน้มากกวา่กระแสเงินสด
ที่หายไปจากระยะเวลาของอายสุญัญาสมัปทานที่สัน้ลง แตบ่างสว่นหกักลบกบั (2) การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส์ (S4) จ านวน 0.5 ลา้นบาท1

โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ที่ 45,050.0 ลา้นบาท จาก 44,700.0 ลา้นบาท
ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2564 และจากปีก่อนที่ 53,210.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุนปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรบัไตรมาส 2 ปี 64/65 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เป็น 343.1 ลา้นบาท ลดลง 50.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
จากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิที่ลดลง แต่เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เพิ่มสงูขึน้ 497.8% 
จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากมีการรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุสงูดงัอธิบายก่อนหนา้

ผลการด าเนินงานทางการเงนิคร่ึงแรกปี 64/65

รายได้รวม
รายได้รวมส าหรับครึ่งแรกปี  64/65 เป็น 176.8 ลา้นบาท ลดลง
79.9% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของ
รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

รายได้ค่าโดยสารส าหรบัครึ่งแรกปี 64/65 จ านวน 825.9 ลา้นบาท 
ลดลง 51.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของ
จ านวนผูโ้ดยสาร 53.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 26.9 ลา้นเที่ยวคน 
จากผลกระทบของ COVID-19 แตบ่างสว่นหกักลบกับการเพิ่มขึน้ของ
อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ที่ 3.5% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน รายละเอียด
เพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หัวข้อ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้า 
ไตรมาส 2 และครึ่งแรก ปี 64/65”

ส าหรบัครึ่งแรกปี 64/65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม เท่ากับ 
650.0 ลา้นบาท ลดลง 20.5% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกั
เกิดจากการลดลงของ 1) ค่าใชจ้่ายพนักงาน เน่ืองจากไม่มีการจ่าย
โบนัสใหแ้ก่พนักงาน และการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิด
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเต็มรูปแบบ 2) รายจ่ายฝ่ายทนุ (เทียบกับ 
คา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายไดค้่าโดยสารอตัโนมตัิ (AFC system 
upgrade) จ านวน 32.9 ล ้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน )
3) คา่สาธารณปูโภค เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟ
นอ้ยลง และ 4) คา่ใชจ้า่ยในการขาย เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารลดลง
ส่งผลให้ค่าคอมมิชชั่นจาการใช้บัตรแรบบิทลดลง ไม่มีค่า ใช้จ่าย
ส าหรบัคา่แรบบิทรวีอรด์ส รวมถึงคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ลดลง

ส าหรบัครึ่งแรกปี 64/65 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ 21.3% จาก 51.8% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ส าหรับครึ่งแรกปี 64/65 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 35.8 ลา้นบาท ลดลง 
9.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมในกา ร
บริหารกองทุนลดลง

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
ครึง่แรกปี 64/65 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ เทา่กบั 141.0 ลา้นบาท ลดลง 
83.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วมที่ลดลง
ดงัอธิบายขา้งตน้
ครึ่งแรกปี 64/65 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเป็น 79.7% 
ลดลงจาก 95.5% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ครึง่แรกปี 64/65 กองทนุรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 259.5 ลา้นบาท 
เนื่องจาก (1) มลูค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ ุทธิ
ตามมลูค่ายตุิธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 260.0 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) 
จากประมาณการรายไดส้ ุทธิในครึ่งหลังปี 64/65 จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ 
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายและการควบคุมที่ดี ท  าให้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เหลือเพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสด
ที่หายไปจากระยะเวลาของอายุสัญญาสัมปทานที่สัน้ลง แต่บางส่วน
ถกูหกักลบจาก (2) การบนัทกึเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ านวน 
0.5 ลา้นบาท1

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ครึง่แรกปี 64/65 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน ลดลง 
74.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 400.5 ลา้นบาท เน่ืองจากรายได้
จากการลงทนุสทุธิลดลง รวมถึงก าไรสทุธิจากเงินลงทนุลดลง

1  ค่าก่อสรา้งสถานีเซนตห์ลุยสถ์ูกบันทึกเป็นเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ (สินทรัพยใ์นงบดุล) ท  าใหร้าคาทุนเพิ่มขึน้เป็น 
61,724.5 ลา้นบาท จาก 61,724.0 ลา้นบาท ณ 30 มิ.ย. 2564 และจาก 61,536.2 ลา้นบาท ณ 30 ก.ย. 2563

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564)
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จ านวนผู้ โดยสารรวมส าหรบัไตรมาสไตรมาส 2 ปี 64/65 จ านวน 10.6 ลา้นเที่ยวคน 
ลดลง 72.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 34.4% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตหุลักเน่ืองจากผลกระทบของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ตัง้แต่ปลายเดือน
มิถนุายน 2564 ทางรฐับาลไดอ้อกประกาศปิดกิจการตา่งๆ ชั่วคราว ขอความรว่มมือ
ใหป้ระชาชนอยู่บา้น ท างานจากที่บา้น และประกาศเคอรฟิ์วช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชือ้ ซึ่งกระทบต่อชั่วโมง
การใหบ้รกิารเดินรถดงัตารางดา้นลา่งลา่ง

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 31.4 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 
6.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพ่ิมขึน้ 3.6% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจาก
สดัส่วนผูใ้ชบ้ัตรรายเดือนลดลง (บัตรรายเดือนมีค่าโดยสารเฉลี่ยถูกกว่าบตัรโดยสาร
ประเภทอ่ืน) รวมถึงการรบัรูร้ายไดบ้ตัรหมดอายสุงูขึน้ 
ส  าหรับครึ่งแรกปี 64/65 จ านวนผู้ โดยสารรวม เท่ากับ 26.9 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 
53.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองจากผลกระทบจาก COVID-19 
ระลอกใหม่
อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ครึง่แรกปี เท่ากับ 30.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 3.5% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการรบัรูร้ายไดบ้ตัรหมดอายสุงูขึน้ หมายเหตุ : อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณก่อนเหตุการณ์พิเศษ

เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรยีบเทยีบ

ค่าโดยสารเฉลี่ย
และอัตราการเตบิโต 

งบแสดงฐานะการเงนิ

แ

(ล้านบาท) 30 ก.ย. 2564 30 ม.ิย. 2564
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 45,050.0 44,,700.0
ราคาทนุ 61,724.5 61,724.0
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 446.7 374.0
สินทรพัยอ่ื์น 3.5 122.6
รวมสินทรัพย์ 45,500.2 45,196.6
รวมหนีสิ้น 61.4 100.9
สินทรัพยสุ์ทธิ 45,438.8 45,095.7
ทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 55,813.7 55,813.7
ขาดทนุสะสม (10,374.9) (10,718.0)
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 7.8505 7,7912

สินทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
มีจ  านวน 45,500.2 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 45,050.0 ลา้นบาท 
เงินลงทุนในหลักทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 446.7 ลา้นบาท
และสินทร ัพยอื์่น 3.5 ลา้นบาท หนีส้ ินรวมมีจ  านวน 
61.4 ลา้นบาท ลดลงจากเจา้หนีก้ารซือ้พันธบัตรรัฐบาล
ลดลงจ านวน 35.0 ลา้นบาท สินทรพัยส์ทุธิ (NAV) ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2564 เทา่กบั 45,438.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
7.8505 บาทตอ่หน่วย

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง
และอัตราการเตบิโต 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 2 และคร่ึงแรกปี 64/65 

5วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564)
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จ านวนเท่ียวการเดินทาง(ลา้นเท่ียว)
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ)
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY)

ระยะเวลา ช่ัวโมงการเดินรถ
1 – 11 ก.ค. 2564 (ชั่วโมงการเดินรถปกติ) 06.00 – 24.00 น.
12 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 06.00 – 21.00 น.
1 – 15 ต.ค. 2564 06.00 – 22.00 น.
16 – 31 ต.ค. 2564 06.00 – 23.00 น.
1 พ.ย. 2564 เป็นตน้ไป (ชั่วโมงการเดินรถปกติ) 06.00 – 24.00 น.

ข้อมูลกองทุนล่าสุด

เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บีทีเอสซี ผูใ้หบ้ริการการเดินรถของกองทนุ) 
ไดป้ระกาศสิน้สุดโปรโมชั่นบัตรโดยสารประเภทรายเดือนของระบบ
รถไฟฟา้บีทีเอส ในส่วนของเสน้ทางสมัปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร 
สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และสายสีลม (สถานีสนามกีฬา
แห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานี
สะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่) ในวนัที่ 30 กันยายน 2564 และเม่ือวนัที่ 
18 ตุลาคม 2564 บีทีเอสซีไดป้ระกาศโปรโมชั่นใหม่ มอบสิทธิพิเศษ
ผ่าน แรบบิท รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการ
เดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
จากรา้นคา้ชัน้น า โดยโปรโมชั่นใหมนี่มี้ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วนัที่ 31 ตลุาคม 2565 นอกจากนี ้
ทางบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) จะเพิ่มพอยทพ์ิเศษ
ใหอี้ก 1 เทา่ เป็น 2 เทา่ ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วนัที่ 
31 มกราคม 2565

การสะสมพอยท*์
จ านวนเทีย่ว 
/ สัปดาห์

พอยทป์กติ
ทีจ่ะได้รับ

<= 3 0
4 150
5 200
6 250
7 300
8 400
9 500
10 600
11 700

>=12 800

การใชพ้อยทแ์ลกเทีย่วเดนิทางฟรี*
จ านวน
เทีย่วฟรี

พอยทส์ าหรับ
นักเรียน นักศกึษา

พอยทส์ าหรับ
บุคคลทั่วไป

1 200 250

3 450 600

5 750 1.000

10 1,500 2.000

หมายเหต ุ: * โปรดดูเงือ่นไขการสะสมเทีย่วเดนิทางเพือ่รบัพอยท ์และแลกรบัสทิธิ
เทีย่วเดนิทางฟร ีรวมถงึส่วนลดและสทิธิพเิศษต่าง ๆ  จากรา้นคา้ชัน้น า ซึ่งเป็นไปตามที ่
Rabbit Rewards ก าหนด ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://rewards.rabbit.co.th
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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 61,724.5 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส์
325.5 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 15 พฤศจิกายน 2564) 4.26 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 24,656.9 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564) 45,438.8 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
ปี 63/64 1 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2564 - - 9-11 0.308 0.308
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
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การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 กองทนุมีขาดทนุสะสม จ านวน 10,374.9 ลา้นบาท กองทนุจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั
ไตรมาสนี้ ทัง้นี ้กองทนุมีเงินสดจากการด าเนินงาน ส  าหรบัรอบวนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วนัที่ 30 กนัยายน 2564 คิดเป็นมลูค่าต่อหน่วยประมาณ 
0.024 บาท ดงันัน้ กองทนุจะยงัไมจ่า่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปของเงินคืนทนุในไตรมาสนี ้แตจ่ะยกไปจา่ยในงวดถดัไป


