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1วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565)

วารสารนักลงทุนสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ปี 2565/66
ฉบับที ่37 / 15 สิงหาคม 2565

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน  ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

ผลการด าเนินงานของกองทนุส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 65/66 (1 เมษายน 2565 – 30 มิถนุายน 2565) กองทนุมีรายไดร้วม 582.6 ลา้นบาท
คา่ใชจ้า่ยรวม 20.0 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 562.6 ลา้นบาท โดยไตรมาสนี้ กองทนุรบัรูข้าดทนุสทุธิจากเงนิลงทนุจ านวน 770.0 ลา้นบาท
(รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) จากมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 770.0 ลา้นบาท เน่ืองจากอตัรา
คิดลดเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk free rate) มลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 ลดลงมาที่ 37,970.0 ลา้นบาท จาก 38,740.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และลดลงจากปีก่อนที่ 44,700.0 ลา้นบาท
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน2564

มลูคา่ทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทนุลงทนุในปัจจบุนัจะลดลงตามอายขุองสิทธิในรายไดส้ทุธิตามสญัญาสัมปทานที่จะหมดอายุ
ในปี 2572

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 กองทนุมีมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ 38.781.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 6.7003 บาทตอ่หน่วย

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั
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2 วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565)

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ

สรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1 ปี 65/66 (ส าหรับ 3 เดอืนตั้งแต่ เม.ย. 65 - มิ.ย. 65) 

ผลการด าเนินงานของกองทุนดีขึน้จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่ล่ีคลาย

 รายได้ค่าโดยสาร ส าหร ับไตรมาส 1 ปี  65/66 เท ่าก ับ 
997.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 102.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพิ่มขึน้ 25.4% จากไตรมาสก่อน

 จ านวนผู ้โดยสารรวม ในไตรมาส 1 ปี  65/66 มีจ  านวน 
30.6 ลา้นเที ่ยวคน เพิ่มขึ น้  88.9% เมื ่อ เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 28.1% จากไตรมาสก่อน 

 อัตราค่าโดยสารเฉล่ีย ในไตรมาส 1 ปี 65/66 เท่ากับ 32.6 บาท
ตอ่เที่ยวการเดินทาง เพ่ิมขึน้ 7.4% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน แตล่ดลง 2.1% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้รวม ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 65/66 เท่ากับ 582.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้สงู 249.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 
55.1% จากไตรมาสก่อน 

 รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 65/66 มีจ  านวน 
562.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้สงู 281.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และเพ่ิมขึน้ 57.9% จากไตรมาสก่อน 

 การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน ส าหรบั
ไตรมาส 1 ปี 65/66 เป็น (207.4) ลา้นบาท ลดลง 461.4% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 96.4% เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสก่อน สาเหตหุลักเน่ืองจากไตรมาสนีมี้การรบัรูข้าดทนุสทุธิ
จากเงินลงทนุจ านวน 770.0 ลา้นบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากอตัราคิดลด
เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
(risk free rate)

 อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ ส าหรบัไตรมาส 1 
ปี 65/66 เท่ากับ 96.6% เทียบกับ 88.4% ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน และ 94.8% ในไตรมาสก่อน

 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 65/66 
อัตรา 0.097 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายคืนเงินทุน 
จะจา่ยวนัที่ 12 กนัยายน 2565

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 เทา่กบั
38,781.4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 6.7003 บาทตอ่หน่วย

(ล้านบาท) ไตรมาส 1
ปี 65/66

ไตรมาส 1
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(YoY)

ไตรมาส 4
ปี 64/65

% เปลี่ยนแปลง
(QoQ)

รายไดจ้ากเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ* 581.9 166.1 250.2% 374.9 55.2%

ดอกเบีย้รบั 0.7 0.6 21.7% 0.8 (17.9)%

รายได้รวม 582.6 166.7 249.5% 375.7 55.1%

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการบรหิารกองทนุ 15.1 16.7 (9.6)% 17.3 (12.5)%

คา่ใชจ้่ายอ่ืน 4.9 2.6 90.7% 2.2 118.0% 

ค่าใช้จ่ายรวม 20.0 19.3 3.9% 19.5 2.6%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 562.6 147.4 281.7% 356.2 57.9%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (770.0) (90.0) (755.5)% (6,060.0) 87.3%

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน (207.4) 57.4 (461.4)% (5,703.8) 96.4%

อัตราก าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%) 96.6% 88.4% 94.8%

* รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิค านวณจากรายไดค้่าโดยสารหกัคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 
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ผลการด าเนินงานทางการเงนิไตรมาส 1 ปี 65/66

รายได้รวม
รายได้รวม ส าหร ับไตรมาส 1 ปี 65/66 จ านวน 582.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ส ูง 249.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ น้ 
55.1% จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายไดจ้ากเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน เพิ่มขึน้ 250.2% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 55.2% จากไตรมาสก่อน
เป็น 581.9 ลา้นบาท

ในไตรมาสนีร้ายได้ค่าโดยสาร จ านวน 997.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 102.9% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 25.4% จากไตรมาสก่อน   
จากจ านวนผู้โดยสารที่ เพิ่มขึ ้นเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ เริ่ม
คลี ่คลาย รวมถึงอ ัตราค ่า โดยสารที ่เพิ ่มขึ น้ เ มื ่อ เท ียบก ับ ปีก ่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติมอา้งอิงไดท้ี่หวัขอ้ “ผลการด าเนนิงานของธุรกิจรถไฟฟ้า 
ไตรมาส 1 ปี 65/66” 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม จ านวน 415.5 ลา้นบาท เพ่ิมขึ ้น 
27.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของ 
1) คา่ใชจ้า่ยในการขาย จากคา่พอยทแ์รบบิท รวีอรด์ส ส  าหรบัโปรโมชั่นใหม ่
2) คา่ใชจ้า่ยพนกังาน จากการจา่ยโบนสัในไตรมาสนี ้ถา้เปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อน คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานรวมลดลงเล็กนอ้ย 1.2% สาเหตหุลกั
เน่ืองจากการลดลงของ 1) คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์ินที่จา่ยทกุไตรมาส 4  
2) คา่ใชจ้า่ยในการขาย (ไตรมาสก่อนมีค่าธรรมเนียมในการวิเคราะหข์อ้มลู
และการตลาด) แต่บางส่วนหกักลบกับ การเพิ่มขึน้ของ 3) ค่าใชจ้่ายพนักงาน
จากการจา่ยโบนสัใหแ้ก่พนกังาน 

ค่าใช้จ่ายรวม
ไตรมาส 1 ปี 65/66 ค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 20.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.9% 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 2.6% จากไตรมาสก่อน 
เน่ืองจากมีการตัง้ประมาณการคา่ตอบแทนพิเศษ

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิในไตรมาส 1 ปี 65/66 จ านวน 562.6 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 281.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 57.9% 
จากไตรมาสก่อน สาเหตหุลกัเน่ืองจากรายไดร้วมเพ่ิมขึน้ดงัอธิบายขา้งตน้
ในไตรมาส 1 ปี 65/66 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิเพิ่มขึน้
เป็น 96.6% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 88.4% และ
ไตรมาสก่อนที่ 94.8%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน
ในไตรมาส 1 ปี 65/66 กองทุนรับรูข้าดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 
770.0 ลา้นบาท (รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด) จากมลูคา่เงินลงทนุในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิตามมลูคา่ยตุิธรรมลดลงจ านวน 770.0 ลา้นบาท 
เน่ืองจากอัตราคิดลดเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของอัตราผลตอบแทน
ที่ปราศจากความเสี่ยง (risk free rate) มลูค่าเงินลงทนุในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายได้สุทธิ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2565 ลดลงมาที่ 
37,970.0 ลา้นบาท จาก 38,740.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565
และลดลงจากปีก่อนที่ 44,700.0 ลา้นบาท ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564

มลูค่าทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน
จะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทาน
ที่จะหมดอายใุนปี 2572 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1 ปี 65/66 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 
ลดลง 461.4% จากปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 96.4% จากไตรมาสก่อน 
เป็น (207.4) ลา้นบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการรบัรูข้าดทุนสุทธิ
จากเงินลงทนุจ านวน 770.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ การรบัรูร้ายการ
ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในปีก่อนที่นอ้ยกว่า แต่มีการรับรูร้ายการ
ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุจ านวนมากในไตรมาสก่อน

จ านวนผู้โดยสารรวม ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 65/66 จ านวน 30.6 ลา้นเที่ยวคน เพิ่มขึน้ 88.9% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 
28.1% จากไตรมาสก่อน จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่เริม่คลี่คลาย

อัตราค่าโดยสารเฉลีย่ ไตรมาสนีเ้ทา่กบั 32.6 บาทตอ่เที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึน้ 7.4% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จากการสิน้สดุการจ าหน่าย
บตัรโดยสารประเภทรายเดือนในวนัที่ 30 กนัยายน 2564 แตล่ดลง 2.1% จากไตรมาสก่อน เน่ืองจากไตรมาสก่อนมีการรบัรูร้ายไดส้  าหรบับัตรรายเดือน 
ที่ไมมี่ผูม้าใชส้ิทธิจากการขยายอายกุารใชง้านใหเ้น่ืองจากสถานการณ ์COVID-19

ผลการด าเนินงานของธุรกิจรถไฟฟ้าไตรมาส 1 ปี 65/66 

จ านวนเทีย่วการเดินทาง
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส

ค่าโดยสารเฉล่ีย
และอัตราการเติบโตรายไตรมาส 

16.2 10.6
23.4 23.9

…
-42.8%

-34.4%

119.6%
2.4%

28.1%

-12.2%

-72.5% -40.7% -15.6%

88.9%

ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 4
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 65/66

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

30.6 30.3 31.4 32.8 33.2 32.6

1.0% 3.6% 4.5% 1.3% -2.1%

1.2%
6.2%

10.8% 10.7%
7.4%

ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 4
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 65/66

ค่าโดยสารเฉลี่ย(บาท/เท่ียว) 
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%QoQ)
อตัราการเติบโตของค่าโดยสารเฉลี่ย (%YoY)

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565)
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งบแสดงฐานะการเงนิ

แ

(ล้านบาท) 30 มิ.ย. 2565 31 ม.ีค. 2565
เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธิรายไดส้ทุธิ 37,970.0 38,740.0
ราคาทนุ 61,724.5 61,724.5
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 639.2 607.0
สนิทรพัยอ่ื์น 200.5 36.1
รวมสินทรัพย์ 38,809.7 39,383.1
รวมหนีส้ิน 28.3 35.4
สินทรัพยสุ์ทธิ 38,781.4 39,347.7
ทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 54,939.7 55,298.6
ขาดทุนสะสม (16,158.3) (15,950.9)
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.7003 6.7981

สินทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
มีจ  านวน 38,809.7 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุน
ในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 37,970.0 ลา้นบาท 
เงินลงทนุในหลักทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 639.2 ลา้นบาท 
และสินทรัพย์อื่น 200.5 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
สญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิจ  านวน 198.2 ลา้นบาท) 
หนีส้ินรวมมีจ  านวน 28.3 ลา้นบาท สินทรพัยส์ทุธิ (NAV)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 38,781.4 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 6.7003 บาทตอ่หน่วย 

ข้อมูลเพิม่เตมิ

บรษิัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บีทีเอสซี ผูใ้หบ้รกิารการเดินรถของกองทนุ) ไดป้ระกาศสิน้สดุโปรโมชั่นบตัรโดยสารประเภท
รายเดือนของระบบรถไฟฟา้บีทีเอส ในสว่นของเสน้ทางสมัปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสขุมุวิท (สถานีหมอชิต-สถานีออ่นนชุ) และสายสีลม 
(สถานีสนามกีฬาแห่งชาต-ิสถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสิน-สถานีวงเวียนใหญ่) ในวนัที่ 30 กันยายน 2564 
และไดเ้ริม่โปรโมชั่นใหม ่มอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟร ี
รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรา้นคา้ชัน้น า โดยโปรโมชั่นใหม่นีม้ีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง 
วนัที่ 31 ตลุาคม 2565 นอกจากนี ้ทางบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) ไดเ้พิ่มพอยทพ์ิเศษใหอี้ก 1 เท่า เป็น 2 เท่า 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

การใช้พอยทแ์ลกเทีย่วเดนิทางฟรี*

จ านวนเทีย่วฟรี พอยทส์ าหรับนักเรียน นักศึกษา พอยทส์ าหรับบุคคลท่ัวไป

1 200 250

3 450 600

5 750 1.000

10 1,500 2.000

หมายเหตุ : * โปรดดูเงือ่นไขการสะสมเทีย่วเดินทางเพือ่รบัพอยท์ และแลกรบัสิทธิ
เทีย่วเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพเิศษต่าง ๆ จากรา้นคา้ชัน้น า ซึ่งเป็นไปตามที ่
Rabbit Rewards ก าหนด ไดท้ีเ่วบ็ไซต ์https://rewards.rabbit.co.th

การจ่ายเงนิให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลกองทนุ กองทนุจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
มากกวา่ 1 ครัง้ ตอ่ปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสมเพียงพอ
เน่ืองจากกองทนุมีการบนัทกึขาดทนุสะสมในไตรมาสนี ้การจา่ยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ส  าหรบัไตรมาส 1 ปี 65/66 จ านวน 0.097 บาทต่อหน่วย จะจ่ายในรูปของการคืนเงินทุน 
โดยจะขึน้เครื่องหมายไม่ไดร้บัสิทธิในการรบัคืนเงินทนุ (XN) วนัที่ 25 สิงหาคม 2565
ปิดสมดุทะเบียนวนัที่ 29 สิงหาคม 2565 และจา่ยคืนเงินทนุวนัที่ 12 กนัยายน 2565

แ
ตารางการจ่ายคืนเงนิทุนครัง้ที ่14

วนัขึน้เครือ่งหมาย XN 25 สิงหาคม 2565

วนัปิดสมดุทะเบียน 29 สิงหาคม 2565

วนัจา่ยคืนเงินทนุ 12 กนัยายน 2565

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565)
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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 9.395 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 14)
ทนุจดทะเบียน 54,378.3 ลา้นบาท (หลงัจา่ยเงินคืนทนุ ครัง้ที่ 14)
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

ราคาตลาด (ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 2565) 4.12 บาท
มลูคา่ตลาด (ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 2565) 23,846.6 ลา้นบาท
มลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ (ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565) 38,781.4 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
ปี 64/65 1 เม.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2565 - - 12-13 0.151 0.151

ไตรมาส 1 ปี 65/66 1 เม.ย. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 - - 14 0.097 0.097
รวม 17  เม.ย. 2556 – 30 มิ.ย. 2565 1-25 4.342 1-14 1.405 5.747

* จ่ายจากผลประกอบการปี 56/57 ถงึปี 57/58

 ข้อมูลหน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลกองทนุ
 ข้อมูลกองทุน

วารสารนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไตรมาส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565)


