
 

 

 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565                                                  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ  และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือน                                                    
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน                                                
ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามแนวปฏิบติัทางบญัชี ส าหรับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยท์รัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดย สมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชี
ส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนและไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของ                                               
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนฯไดมี้การประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ และไดบ้นัทึกผลกระทบดงักล่าวแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

สุเมษา ตั้งอยูสุ่ข 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 10 สิงหาคม 2565 



ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตามมูลค่ายตุิธรรม 

   (ราคาทุน: 61,725 ลา้นบาท ( 31 มีนาคม 2565: 61,725 ลา้นบาท)) 4 37,970,000              38,740,000              

เงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามมูลค่ายตุิธรรม 

   (ราคาทุน: 625 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2565: 589 ลา้นบาท)) 5 624,673                   589,580                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 14,578                     17,465                     

ลูกหนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 198,211                   32,158                     

ดอกเบียคา้งรับ -                              4                              

สินทรัพยอ์นื 2,278                       3,909                       

รวมสินทรัพย์ 38,809,740              39,383,116              

หนีสิน

เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,951                     23,060                     

หนีสินอนื 12,381                     12,365                     

รวมหนีสิน 28,332                     35,425                     

สินทรัพย์สุทธิ 38,781,408              39,347,691              

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 7 54,939,696              55,298,552              

ขาดทุนสะสม 8 (16,158,288)            (15,950,861)            

สินทรัพย์สุทธิ 38,781,408              39,347,691              

-                              -                              

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 6.7003                     6.7981                     

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินงวด/ปี (พนัหน่วย) 5,788,000 5,788,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบแสดงฐานะการเงิน



การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจดักลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ร้อยละของ ร้อยละของ

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน (หมายเหตุข้อ 4)  

เงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพอืรับโอนรายไดสุ้ทธิทีมาจากการดาํเนินงานของระบบรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกัตามสัญญาสัมปทานลงวนัที 9 เมษายน 2535 ตลอดจนสัญญาฉบบัแกไ้ขเพมิเติม

ระหวา่งกรุงเทพมหานคร และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยรายไดสุ้ทธิดงักล่าวครอบคลุม

รายไดต้งัแต่วนัท ี17 เมษายน 2556 จนถึงวนัหมดอายุสัญญาสัมปทาน (4 ธนัวาคม 2572) 61,724,528 37,970,000 98.38                             61,724,528 38,740,000 98.50                             

รวมเงนิลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพืนฐาน 61,724,528 37,970,000 98.38                             61,724,528 38,740,000 98.50                             

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

ตัวเงนิคลงั

กระทรวงการคลงั TB22608A 8 มิถุนายน 2565 0.4500 - 0.4900 -                                     -                                     -                                     115,000                         114,893                         0.29                               

รวมเงนิลงทุนในตวัเงนิคลงั -                                     -                                     -                                     115,000                         114,893                         0.29                               

ร้อยละของ ร้อยละของ

วนัครบกาํหนด อตัราผลตอบแทน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน มูลค่าทีตราไว้ มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงินลงทุน

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ)

พันธบัตร

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22519A 19 พฤษภาคม 2565 0.4200 -                                     -                                     -                                     160,000                         159,912                         0.41                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22526A 26 พฤษภาคม 2565 0.4100 -                                     -                                     -                                     155,000                         154,906                         0.39                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22602B 2 มิถุนายน 2565 0.4150 -                                     -                                     -                                     85,000                           84,939                           0.22                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22609A 9 มิถุนายน 2565 0.4200 - 0.4350 -                                     -                                     -                                     25,000                           24,980                           0.06                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22616A 16 มิถุนายน 2565 0.4820 - 0.4850 -                                     -                                     -                                     50,000                           49,950                           0.13                               

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22804A 4 สิงหาคม 2565 0.2750 55,000                           54,986                           0.14                               -                                     -                                     -                                     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22825A 25 สิงหาคม 2565 0.3850 290,000                         289,834                         0.75                               -                                     -                                     -                                     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย CB22901B 1 กนัยายน 2565 0.2500 - 0.3050 280,000                         279,853                         0.73                               -                                     -                                     -                                     

รวมเงนิลงทุนในพันธบัตร 625,000                         624,673                         1.62                               475,000                         474,687                         1.21                               

รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 625,000                         624,673                         1.62 590,000                         589,580                         1.50

รวมเงนิลงทุน 62,349,528                    38,594,673                    100.00 62,314,528                    39,329,580                    100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันท ี30 มถิุนายน 2565

30 มถิุนายน 2565

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

31 มนีาคม 2565

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

ประเภทเงินลงทุน

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

(ตรวจสอบแลว้)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้จากการลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุนในสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 10 581,949                 166,155                 

ดอกเบียรับ 685                        563                        

รวมรายได้ 582,634                 166,718                 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10 7,869                     9,067                     

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 2,098                     2,418                     

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,067                     1,200                     

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 4,093                     4,040                     

ค่าใชจ่้ายภาษีจากการลงทุน 6                            3                            

ค่าใชจ่้ายอืน 4,931                     2,586                     

รวมค่าใช้จ่าย 20,064                   19,314                   

กําไรจากการลงทุนสุทธิ 562,570                 147,404                 

รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (769,997)               (90,010)                 

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน (769,997)               (90,010)                 

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (207,427)               57,394                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างงวด

กาํไรจากการลงทุนสุทธิ 562,570                 147,404                 

รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (769,997)               (90,010)                 

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (207,427)               57,394                   

การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหวา่งงวด 7 (358,856)               (283,612)               

การเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (566,283)               (226,218)               

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้งวด 39,347,691            45,321,910            

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายงวด 38,781,408            45,095,692            

-                            

(หน่วย: พนัหน่วย)

การเปลยีนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้งวด 5,788,000              5,788,000              

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายงวด 5,788,000              5,788,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

งบแสดงการเปลยีนแปลงสินทรัพย์สุทธิ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

การเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (207,427)               57,394                   

ปรับกระทบการเปลียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานใหเ้ป็น

     เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน

   รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 769,997                 90,010                   

   การซือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (754,448)               (289,722)               

   การขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 720,000                 605,000                 

   การซือและขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ (34,448)                 315,278                 

   ลูกหนีจากสัญญาซือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิเพมิขึน (166,053)               (107,563)               

   ลูกหนีจากดอกเบียคา้งรับลดลง 4                            6                            

   สินทรัพยอ์ืนลดลง 1,631                     1,976                     

   เจา้หนีอืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (7,109)                   (90,835)                 

   ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่ายลดลง -                            (694)                      

   หนีสินอนืเพมิขึน (ลดลง) 16                          (130)                      

   ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ดัจาํหน่าย (642)                      (542)                      

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 355,969                 264,900                 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

   การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุน (358,856)               (283,612)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (358,856)               (283,612)               

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,887)                   (18,712)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 17,465                   67,908                   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 14,578                   49,196                   

-                            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีมิใช่เงินสด

   ซือเงินลงทุนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                            34,978

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

(นายวนิยั หิรัณยภิ์ญโญภาศ)

กรรมการผูจ้ดัการ

งบกระแสเงินสด

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ลกัษณะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการก าหนดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนไวเ้ป็นการแน่นอน
แลว้ในรายละเอียดของโครงการ โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 โดยไม่มีการก าหนดอายขุองโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจาก
ประชาชนและผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนใน
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนฯไดล้งทุนเร่ิมแรกในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงาน
ของระบบรถไฟฟ้าสายหลักของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ( “บีทีเอสซี”)                              
ซ่ึงครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ไดแ้ก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17.0 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึง
สถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน 
(“ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั”) ทั้งน้ีกองทุนฯอาจด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อก่อให้เกิด
รายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯ และผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตท่ีสามารถกระท าได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ                    
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืน และ /หรือการหาดอกผลอ่ืนใดภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 

 กองทุนฯ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษทัจดัการฯ”) โดยมี
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่                                     
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 
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1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 เน่ืองจากในไตรมาสก่อน ครบรอบการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหม่ทุก 2 ปี ตามความตั้งใจของกองทุนฯ 
รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบใหม่ กองทุนฯจึงใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประมาณการผลการด าเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลกัท่ีกองทุนฯลงทุนให้สะทอ้นถึงผลกระทบท่ี
ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ และปัจจยัอ่ืน ๆ รวมถึงการปรับปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนัมากขึ้น อาทิ การชะลอการปรับอตัราค่าโดยสาร
สายสีเขียวส่วนหลกั การปรับประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรับอตัราเงินเฟ้อ การเล่ือน
การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ผนวกกบัการใชโ้ปรโมชัน่ค่าโดยสาร
แบบใหม่ เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ส่งผลให้ราคาประเมิน ณ 31 มีนาคม 2565 เปล่ียนแปลงจากคร้ังก่อน 
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้มูลทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีก าหนดโดยสมาคมบริษทัจัดการลงทุนและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกองทุนฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม กองทุนฯได้แสดงรายการใน                            
งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สินทรัพยสุ์ทธิและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น                                         
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีกองทุนฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีซ่ึงนโยบายบัญชีและวิธีการค านวณเป็น
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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4. เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม 

 การเปล่ียนแปลงในบญัชีเงินลงทุนในสัญญาฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปได้
ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิตน้งวด 38,740,000 
หกั: ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในระหวา่งงวด (770,000) 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิปลายงวด 37,970,000 

 ในระหว่างงวด มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิลดลงจ านวน 770 ลา้นบาท จากการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมดว้ยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ของผูป้ระเมินมูลค่าอิสระ 

 สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 30 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2565 
  (ตรวจสอบแลว้) 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 6.50 6.00 
รายไดค้่าโดยสาร (ลา้นบาทต่อปี) 3,784 - 12,545 4,759 - 12,545 

5. เงินลงทุนท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (เฉพาะเงินลงทุนในหลกัทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2565 590 
เพิ่มขึ้น 754 
จ าหน่าย (720) 
รายไดด้อกเบ้ีย 1 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 625 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ธนาคาร/ประเภทบญัชี เงินตน้ (พนับาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

 30 มิถุนายน 
2565 

31 มีนาคม 
2565 

30 มิถุนายน 
2565 

31 มีนาคม 
2565 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     
   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 9,859 10,064 0.125 0.125 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     

   เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 4,719 7,401 0.150 0.150 

รวม 14,578 17,465   
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7. ทุนจดทะเบียน 

 รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนและทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มีดงัน้ี 

 จ านวน                    
หน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วย ทุนจดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท) (พนับาท) 
ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2565 5,788,000 9.5540 55,298,552 
การลดมูลค่าหน่วยลงทุน - (0.0620) (358,856) 
ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 5,788,000 9.4920 54,939,696 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯได้ประกาศลดมูลค่าของหน่วยลงทุน โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วย                                     
จดทะเบียน เพื่อเป็นการลดสภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากรายการขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนซ่ึงเป็น
รายการทางบญัชีท่ีไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีประกาศลดทุน มูลค่าต่อหน่วย จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนับาท) 

30 พฤษภาคม 2565 0.0620 358,856 
รวม 0.0620 358,856 

8. ขาดทุนสะสม 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                  
30 มิถุนายน 2565  

ส าหรับปี                               
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 มีนาคม 2565 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม 32,165,167 31,290,101 
ก าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม 2 2 
ขาดทุนสุทธิจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม (22,984,534) (16,933,994) 
หกั: การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสะสม (25,131,496) (25,131,496) 
ขาดทุนสะสมตน้งวด/ปี (15,950,861) (10,775,387) 
หกั: การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน                            

 ในระหวา่งงวด/ปี (207,427) (5,175,474) 

ขาดทุนสะสมปลายงวด/ปี (16,158,288) (15,950,861) 
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9. ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน                     
มีรายละเอียดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ในงบการเงินประจ าปี 2565 

10. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กองทุนฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างกองทุนฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด                                                                         
(บริษทัจดัการฯ) 

  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,869 9,067 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)                                                                   

(บริษทัยอ่ยของผูถื้อหน่วยลงทนุรายใหญ่) 
  

รับโอนรายไดค้่าโดยสารสุทธิ 581,949 166,155 
ส ารองค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร 3,941 - 
เรียกเก็บเงินชดเชยภาษีธุรกิจเฉพาะ - 35 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 31 มีนาคม 2565 กองทุนฯมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2565 

  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,558 2,682 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   

ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 198,211 32,158 
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11. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯไดซ้ื้อขายเงินลงทุน (โดยไม่รวมเงินลงทุนใน
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงิน) เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 1,474 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.75 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (2564: จ านวน ประมาณ 930 ลา้นบาท หรือ                     
คิดเป็นร้อยละ 2.05) 

12. ภาระผูกพนั 

12.1 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ในงบการเงินประจ าปี 2565 

12.2 กองทุนฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคต จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2565 31 มีนาคม 2565 
  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 4 3 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 2 

12.3 กองทุนฯมีภาระความรับผิดชอบในหนังสือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าซ่ึงออกโดยธนาคารในนามของ                      
บีทีเอสซีให้กบัการไฟฟ้านครหลวงเป็นจ านวนประมาณ 38 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาซ้ือ
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 

13. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กองทุนฯด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิจาก
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลกั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลกัทางภูมิศาสตร์เดียวคือ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดงันั้น รายได ้ก าไร สินทรัพย ์และหน้ีสินทั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินน้ีจึงเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ดงักล่าว 
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14. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กองทุนฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
เงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ - - 37,970 37,970 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 625 - 625 

 ในระหวา่งงวด ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 
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