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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65
ฉบับที ่35 / 14 กุมภาพันธ ์2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทเีอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 (1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2564) กองทนุมีรายไดร้วม 392.4 ลา้นบาท
คา่ใชจ้่ายรวม 14.5 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 377.9 ลา้นบาท โดยไตรมาส 3 ปี 64/65 กองทนุรบัรูข้าดทนุสุทธิจากเงินลงทนุ
จ านวน 250.0 ลา้นบาท โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุธิรรมลดลงจ านวน 250.0 ลา้นบาท
(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) เน่ืองจากมีการปรบัปรุงประมาณการรายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 64/65 ใหส้ะทอ้นสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 อยู่ท่ี 44,800.0 ลา้นบาท
จาก 45,050.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และจากปีก่อนท่ี 50,310.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบนัจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญา
สัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี 2572

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ เทา่กบั 45,566.6 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 7.8726 บาทตอ่หน่วย

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ
ตารางที่ 1 : ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 64/65 สรุปผลการด าเนินงาน 9 เดอืน ปี 64/65

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 ลดลง 34.3%
จาก ไตรมาส เดีย วกันของ ปีก่อน  แต่เพิ ่มขึ ้น  129 .5% 
จากไตรมาสก่อน เป็น 767.1 ลา้นบาท

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65  จ  านวน 
23.4 ล า้นเที ่ยวคน ลดลง 40.7% เมื ่อเทียบก ับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 119.6% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 เทา่กบั 32.8 บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ ่มขึน้ 10.8% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 4.5% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรับไตรมาส 3 ปี 64/65 ลดลง 51.3% จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 37.6 เท่าจากไตรมาสก่อน 
เป็น 392.4 ลา้นบาท 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหร ับไตรมาส 3 ปี 64/65
จ านวน 377.9 ลา้นบาท ลดลง 52.1% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 60.1 เท่าจากไตรมาสก่อน 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน  ส าหรับ
ไตรมาส 3 ปี 64/65 เพิ่มขึน้ 105.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แตล่ดลง 62.7% จากไตรมาสก่อน เป็น 127.9 ลา้นบาท

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 3 
ปี 64/65 เท่ากับ 96.3% เทียบกับ 97.9% ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และ (62.9)% ในไตรมาสก่อน

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 
อตัรา 0.089 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายคืนเงินทุน 
จะจา่ยวนัที่ 14 มีนาคม 2565

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
45,566.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 7.8726 บาทตอ่หน่วย 

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 ลดลง 44.4% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ 1,593.0 ลา้นบาท 

 จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรับ9 เดือน ปี 64/65 มีจ านวน 
50.2 ลา้นเที่ยวคน ลดลง 48.0% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย1 ส าหรับ 9 เดือน ปี 64/65 เท่ากับ 
31.7 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 6.9% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 เท่ากับ 569.3 ลา้นบาท 
ลดลง 66.3% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 ลดลง 68.2% 
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 518.9 ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน
ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 เพ่ิมขึน้ 188.2% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเป็น 528.3 ลา้นบาท  

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบั 9 เดือน 
ปี 64/65 เท่ากับ 91.1% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 
96.6%  

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม ส าหรบั 9 เดือน 
ปี 64/65 จะเทา่กบั 0.089 บาทตอ่หน่วย เป็นการจา่ยคืนเงินทนุ 

(ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 2
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

9 เดอืน
ปี 64/65

9 เดอืน
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิ
รายไดส้ทุธิ* (รายละเอยีดตามตารางที ่2) 391.8 805.0 (51.3)% 9.8 3,900.4% 567.8 1,683.2 (66.3)%

ดอกเบีย้รบั 0.6 1.3 (53.0)% 0.3 69.6% 1.5 4.0 (61.3)%
รายได้รวม 392.4 806.3 (51.3)% 10.1 3,763.8% 569.3 1,687.2 (66.3)%
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 13.9 15.7 (11.3)% 13.8 0.9% 44.5 50.8 (12.4)%
คา่ใชจ้่ายอ่ืน 0.6 1.2 (50.8)% 2.7 (78.2)% 5.9 5.9 -
ค่าใช้จ่ายรวม 14.5 16.9 (14.2)% 16.5 (12.1)% 50.4 56.7 (11.2)%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 377.9 789.4 (52.1)% (6.4) 6,011.6% 518.9 1,630.5 (68.2)%
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ (250.0) (2,965.5) 91.6% 349.5 (171.5)% 9.4 (2,229.8) 100.4%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ
จากการด าเนินงาน 127.9 (2,176.1) 105.9% 343.1 (62.7)% 528.3 (599.3) 188.2%

อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (%) 96.3% 97.9% (62.9)% 91.1% 96.6%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธคิ านวณจากรายไดค้า่โดยสารหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน

1 อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยค านวณโดยปรับเหตุการณ์พิเศษ เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ



ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 64/65

รายได้รวม
รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 เทา่กบั 392.4 ลา้นบาท ลดลง 51.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพ่ิมขึน้ 37.6 เท่าจากไตรมาสก่อน 
โดยสาเหตหุลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจ้ากเงินลงทนุในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสญัญาสมัปทานซึง่อยูท่ี่ 391.8 ลา้นบาท ลดลง 51.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของ COVID-19 
สายพนัธุเ์ดลตา้ แตเ่พ่ิมขึน้ 39.0 เทา่จากไตรมาสก่อน จากการบรรเทาของสถานการณ ์COVID-19 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสาร เท่ากับ 767.1 ลา้นบาท ลดลง 34.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากจ านวนผู้โดยสารที่ ลดลง
จากผลกระทบของ COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ แต่บางส่วนหกักลบกับอตัราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ 10.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
แต่ถา้เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน รายไดค้่าโดยสารไตรมาสเติบโต 129.5% เน่ืองจากจ านวนผูโ้ดยสารที่เพิ่มขึน้จากสถานการณ ์COVID-19
ที่บรรเทาลง และอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ 4.5% จากไตรมาสก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงได ้ที่หัวขอ้ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
รถไฟฟ้า ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม ไตรมาส 3 ปี 64/65 เทา่กบั 375.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.5% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัเกิดจาก
การเพิ่มขึน้ของ 1) คา่ใชจ้า่ยพนกังาน เน่ืองจากมีการจ่ายโบนัสใหแ้ก่พนักงานในไตรมาสนี ้จ  านวน 30.6 ลา้นบาท และ 2) ค่าใชจ้่ายในการขาย 
เน่ืองจากมีการจ่ายค่าแรบบิทรีวอรด์ส จ านวน 14.8 ลา้นบาท แต่บางส่วนถูกหักกลบกับการลดลงของ 3) รายจ่ายฝ่ายทุน (ในไตรมาสนีไ้ม่มี
รายจา่ยฝ่ายทนุส  าคญั ขณะที่ปีก่อนมีคา่ปรบัปรุงสถานีจ านวน 10.5 ลา้นบาท) และ 4) ค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากจ านวนผู้โดยสารและชั่วโมง
การเดินรถลดลงท าใหร้ถไฟกินไฟนอ้ยลง และคา่รกัษาความปลอดภยัลดลง 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัไตรมาสก่อน คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวมเพ่ิมขึน้ 15.7% เน่ืองจาก 1) คา่ใชจ้่ายพนักงานที่เพิ่มขึน้จากการจ่ายโบนัสใหแ้ก่
พนักงานในไตรมาสนี ้2) ค่าใชจ้่ายในการขายที่มีการจ่ายค่าแรบบิทรีวอรด์ส  3) ค่าซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึน้จากค่าซ่อมชุดมอเตอรค์วบคุม
ประแจสบัรางรถไฟ (Point Machine) รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงลิฟทแ์ละบนัไดเลื่อน แต่บางส่วนหกักลบกับ 4) ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอ่ืนๆ ลดลง 
(ไตรมาสก่อนมีคา่ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม และคา่เบีย้ประกนัพนกังานที่บนัทกึจ านวน 2 ไตรมาส)

ในไตรมาสนีอั้ตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ อยู่ที่ 51.1% เม่ือเทียบกับ 69.0% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และ 2.9% ในไตรมาสก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 3 ปี 64/65 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 14.5 ลา้นบาท ลดลง 14.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 12.1% จากไตรมาสก่อน 
สาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดลง
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ตารางที ่2 : รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(ล้านบาท)
ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 63/64

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 2
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

9 เดอืน
ปี 64/65

9 เดอืน
ปี 63/64

%เปลี่ยนแปลง
(YoY)

รายได้ค่าโดยสาร 767.1 1,167.5 (34.3)% 334.2 129.5% 1,593.0 2,863.4 (44.4)%

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 375.3 362.5 3.5% 324.4 15.7% 1,025.3 1,180.1 (13.1)%

คา่ใชจ้่ายพนกังาน 152.0 124.6 21.9% 119.1 27.6% 386.6 441.3 (12.4)%
คา่ซอ่มบ ารุง 113.3 114.2 (0.7)% 108.7 4.3% 333.5 341.1 (2.2)%
คา่สาธารณปูโภค 71.8 79.6 (9.8)% 69.0 4.0% 218.6 243.9 (10.4)%
คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ิน 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A
คา่ใชจ้่ายในการขาย 19.3 14.2 36.0% 3.9 392.7% 30.2 39.1 (22.6)%
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอ่ืนๆ 15.0 14.7 2.2% 19.2 (22.2)% 47.1 46.9 0.3%
รายจ่ายฝ่ายทนุ 3.9 15.2 (74.4)% 4.5 (13.1)% 9.3 67.8 (86.3)%

รายได้จากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ

391.8 805.0 (51.3)% 9.8 3,900.4% 567.7 1,683.3 (66.3)%

อัตราก าไรจากเงนิลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%)

51.1% 69.0% 2.9% 35.6% 58.8%

3วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 64/65 เท่ากับ 377.9 ลา้นบาท ลดลง 52.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของรายไดร้วมดังกล่าวข้างตน้ ในทางกลับกัน รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึน้ 60.1 เท่าจากไตรมาสก่อน เน่ืองจากรายไดร้วม
ที่เพิ่มขึน้ดังอธิบายก่อนหน้า

ในไตรมาส 3 ปี 64/65 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเป็น 96.3% เทียบกบั 97.9% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และ (62.9)% ในไตรมาสก่อน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 3 ปี 64/65 กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 250.0 ลา้นบาท โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 250.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) เน่ืองจากมีการปรบัปรุงประมาณการรายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 64/65 ใหส้ะทอ้น
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 สายพนัธุโ์อไมครอน โดยมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 อยูท่ี่
44,800.0 ลา้นบาท จาก 45,050.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และจากปีก่อนที่ 50,310.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสมัปทานที่จะหมดอายใุนปี 2572

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เป็น 127.9 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 105.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากในปีก่อนมีการรบัรูข้าดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวนมาก แต่ลดลง 62.7% จากไตรมาสก่อน จากการรบัรูข้าดทุนสทุธิจากเงินลงทุน
ในไตรมาสนี ้ขณะที่ในไตรมาสก่อนมีการรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุ

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 9 เดอืน ปี 64/65

รายได้รวม
รายได้รวมส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 เป็น 569.3 ลา้นบาท ลดลง 66.3% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายไดจ้ากเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ

รายได้ค่าโดยสารส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 จ านวน 1,593.0 ลา้นบาท 
ลดลง 44.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก การลดลง
ของจ านวนผูโ้ดยสาร 48.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 50.2 
ลา้นเที่ยวคน จากผลกระทบของ COVID-19 แต่บางส่วนหกักลบกับ
การเพิ่มขึน้ของอตัราคา่โดยสารเฉลี่ยที่ 6.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หัวขอ้ “ผลการด าเนินงานของธุรกิจ
รถไฟฟา้ ไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65”

ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม  เท่ากับ 
1,025.3 ลา้นบาท ลดลง 13.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกั
เกิดจากการลดลงของ 1) รายจ่ายฝ่ายทนุ (ค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บ
รายไดค้่าโดยสารอตัโนมตัิ (AFC system upgrade) จ านวน 1.2 ลา้นบาท 
เทียบกบั คา่ปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายไดค้า่โดยสารอตัโนมตัิ (AFC 
system upgrade) จ านวน 32.9 ลา้นบาท และค่าปรบัปรุงสถานีจ านวน 
15.6 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน) 2) ค่าใชจ้่ายพนักงาน 
เน่ืองจากการปันส่วนค่าใชจ้่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียว
เต็มรูปแบบ 3) ค่าสาธารณูปโภค เน่ืองจากชั่วโมงการเดินรถและ
จ านวนผู้โดยสารลดลง ท าใหร้ถไฟกินไฟน้อยลง รวมถึงค่า รักษา
ความปลอดภยัลดลง และ 4) ค่าใชจ้่ายในการขาย เน่ืองจากจ านวน
ผูโ้ดยสารลดลงส่งผลใหค้่าคอมมิชชั่นจากการใชบ้ัตรแรบบิทลดลง 
รวมถึงคา่โฆษณาประชาสมัพนัธล์ดลง

ส าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 อัตราก าไรจากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และ
โอนสิทธิรายได้สุทธิ เป็น 35.6% ลดลงจาก 58.8% ในงวดเดียวกัน
ของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม
ส าหรับ 9 เดือน ปี 64/65 ค่าใชจ้่ายรวมเท่ากับ 50.4 ลา้นบาท ลดลง 
11.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากค่าธรรมเนียมในการบริหาร
กองทนุลดลง

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
9 เดือน ปี 64/65 รายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 518.9 ลา้นบาท
ลดลง 68.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดร้วม
ที่ลดลงดงัอธิบายขา้งตน้

9 เดือน ปี 64/65 อัตราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเป็น 91.1% 
ลดลงจาก 96.6% ในงวดเดียวกนัของปีก่อน

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
9 เดือน ปี 64/65 กองทนุรบัรูก้  าไรสทุธิจากเงินลงทนุจ านวน 9.4 ลา้นบาท 
เนื่องจากมูลค่า เงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิราย ได ้ส ุทธิ
ตามมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึน้จ  านวน 9.4 ลา้นบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) 
จากประมาณการรายไดส้ทุธิในปี 64/65 ที่คอ่ยๆ เพิ่มขึน้จากสถานการณ ์
COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดที่เหลือ
เพิ่มขึน้มากกว่ากระแสเงินสดที่หายไปจากระยะเวลาของอายุสัญญา
สมัปทานที่สัน้ลง อนึ่ง จากสถานการณ ์COVID-19 ระลอกใหม่สายพนัธุ์
ไอไมครอนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ทางกองทุนได้มีการปรับปรุง
ประมาณการรายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 64/65 ใหส้ะทอ้นสถานการณ์
การแพรร่ะบาดดงักลา่ว 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
9 เดือน ปี 64/65 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน เพิ่มขึน้ 
188.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็น 528.3 ลา้นบาท เน่ืองจากในงวดนี้
มีการรบัรูก้  าไรสุทธิจากเงินลงทุน ในขณะที่ในงวดก่อนมีการรับรูข้าดทุน
สทุธิจากเงินลงทนุจ านวนมาก

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)
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จ านวนผู้โดยสารรวมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 จ านวน 23.4 ลา้นเที่ยวคน 
ลดลง 40.7% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากผลกระทบ
จาก COVID-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ ทางรฐับาลไดอ้อกประกาศปิดกิจการต่าง ๆ  ชั่วคราว 
ขอความรว่มมือใหป้ระชาชนอยู่บา้น ท างานจากที่บา้น และประกาศเคอรฟิ์ว
ชว่งกลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตลุาคม 2564 เพื่อเป็นการควบคมุการแพรเ่ชือ้ 
ซึง่กระทบตอ่ชั่วโมงการใหบ้รกิารเดินรถไฟฟา้บีทีเอส เม่ือเปรยีบเทียบกับไตรมาสก่อน 
จ านวนผูโ้ดยสารรวมในไตรมาสนีเ้ติบโต 119.6% เป็นผลมาจากสถานการณ ์
COVID-19 ที่เริม่บรรเทาในไตรมาสนี้

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาสนีเ้ท่ากับ 32.8 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
เพิ่มขึน้ 10.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการสิน้สุด
การจ าหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือนในวันที ่ 30 กันยายน 2564
(บตัรโดยสารรายเดือนจะมีอตัราคา่โดยสารที่ถกูกว่าบตัรโดยสารประเภทอ่ืน) 
แลว้เปลี่ยนเป็นการใชโ้ปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รวีอรด์ส (RabbitRewards)
สะสมพอยทจ์ากการเดินทาง เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 4.5% 
(อตัราคา่โดยสารเฉลี่ยในไตรมาสก่อนสงูเน่ืองจากมีการรบัรูร้ายไดบ้ตัรหมดอายสุงู) 
ส  าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 จ านวนผู้ โดยสารรวม เท่ากับ 50.2 ลา้นเที่ยวคน 
ลดลง 48.0% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการระบาด
ของ COVID-19 รอบใหมต่ัง้แตเ่ดือนเมษายน  2564
อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 9 เดือน ปี 64/65 เท่ากับ 31.7 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
เพิ่มขึน้ 6.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการสิน้สุด
การจ าหน่ายบตัรโดยสารประเภทรายเดือนในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 แลว้เปลี่ยนเป็น
การใชโ้ปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รีวอรด์ส (Rabbit Rewards)
สะสมพอยทจ์ากการเดินทาง และการรบัรูร้ายไดบ้ัตรหมดอายุสูงขึน้

หมายเหตุ : อตัราค่าโดยสารเฉลี่ยขา้งตน้ค านวณโดยปรบัเหตุการณ์พิเศษ
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเปรยีบเทยีบ

ค่าโดยสารเฉลี่ย
และอัตราการเตบิโต 

งบแสดงฐานะการเงนิ

แ

(ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 44,800.0 45,050.0
ราคาทนุ 61,724.5 61,724.5
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 766.8 446.7
สินทรพัยอ่ื์น 56.1 3.5
รวมสินทรัพย์ 45,622.9 45,500.2
รวมหนีสิ้น 56.3 61.4
สินทรัพยสุ์ทธิ 45,566.6 45,438.8
ทนุทีไ่ด้รับจากผู้ถือหน่วยลงทนุ 55,813.7 55,813.7
ขาดทนุสะสม (10,247.1) (10,374.9)
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 7.8726 7.8505

สินทรพัยร์วมของกองทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ  านวน 
45,622.9 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายได ้สุทธิ 44,800.0 ล ้านบาท เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 766.8 ล้านบาท และ
สินทรพัยอ์ื่น 56.1 ลา้นบาท หนีส้ินรวมมีจ านวน 56.3 ลา้นบาท 
สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 
45,566.6 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 7.8726 บาทตอ่หน่วย

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง
และอัตราการเตบิโต 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ

บรษัิท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี ผูใ้หบ้ริการ
การเดินรถของกองทุน) ได้ประกาศสิ ้นสุดโปรโมชั่นบัตรโดยสาร
ประเภทรายเดือนของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในส่วนของเส้นทาง
สมัปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสขุมุวิท (สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนชุ) 
และสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแหง่ชาติ-สถานีสะพานตากสิน รวมสถานี
ส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสิน-สถานีวงเวียนใหญ่) ในวันที่ 
30 กันยายน 2564 และไดเ้ริ่มโปรโมชั่นใหม่ มอบสิทธิพิเศษผ่าน 
แรบบิท รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง 
เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
จากรา้นคา้ชัน้น า โดยโปรโมชั่นใหมนี่มี้ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่  31 ตุลาคม 2565 
นอกจากนี ้ทางบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) จะเพิ่ม
พอยทพ์ิเศษใหอี้ก 1 เทา่ เป็น 2 เทา่ ระหวา่งวนัที่ 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

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)
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จ านวนเท่ียวการเดินทาง(ลา้นเท่ียว)
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%QoQ)
อตัราการเติบโตเท่ียวการเดินทาง (%YoY)
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คา่โดยสารเฉล่ีย(บาท/เท่ียว) 
อตัราการเติบโตของคา่โดยสารเฉล่ีย (%QoQ)
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 61,724.5 ลา้นบาท  (รวมเงินลงทนุในสถานีเซนตห์ลยุส์
325.5 ลา้นบาท)

จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย
มลูคา่ที่ตราไว้ 9.554 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 12)
ทนุจดทะเบียน 55,298.6 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 12)
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 14 กมุภาพนัธ ์2565) 4.00 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2565) 23,152.0 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) 45,566.6 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

9 เดือน ปี 64/65 1 เม.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 - - 12 0.089 0.089
รวม 17  เม.ย. 2556 – 31 ธ.ค. 2564 1-25 4.342 1-12 1.246 5.588

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่ วยลงทุน
มากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ
เน่ืองจากกองทนุมีการบนัทึกขาดทนุสะสมในไตรมาสนี ้การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ส  าหรบัไตรมาส 3 ปี 64/65 จ านวน 0.089 บาทต่อหน่วย จะจ่ายในรูปของการคืนเงินทุน 
โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงินทุน (XN) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2565 และจา่ยคืนเงินทนุวนัที่ 14 มีนาคม 2565
การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุส  าหรบั 9 เดือน ปี 64/65 จะเท่ากับ 0.089 บาทต่อหน่วย 
ในรูปของการคืนเงินทนุ

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 3 และ 9 เดือน ปี 64/65 (สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564)

แ
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่12

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 24 กมุภาพนัธ ์2565

วนัปิดสมดุทะเบียน 28 กมุภาพนัธ์ 2565

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 14 มีนาคม 2565


