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1 รำยไดค้ำ่โดยสำร เพิม่ขึน้ 1.4% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น ถำ้เทยีบกบัรำยไดค้ำ่โดยสำรไตรมำส 3 ปี 61/62 กอ่นรับรู ้

รำยกำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่คำ่โดยสำรจำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขัดขอ้งชว่งเดอืนมถินุำยน 2561 จ ำนวน 

0.6 ลำ้นบำท  
2 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ค ำนวณก่อนเหตุกำรณ์พเิศษ เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทยีบ 

3 รำยไดค้ำ่โดยสำร 9 เดอืน ปี 62/63 เตบิโต 2.8% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ถำ้เทยีบกับรำยไดค้ำ่โดยสำร 9 เดอืน ปี  61/62 
กอ่นหักคำ่เผือ่คำ่โดยสำรจำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งชว่งเดอืนมถินุำยน 2561 สทุธจิ ำนวน 18.5 ลำ้นบำท 

 รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63” 

สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 62/63 สรปุผลการด าเนนิงาน 9 เดอืน ปี 62/63 

 รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 
1.3%1 จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.3% 
จำกไตรมำสกอ่น เป็น 1,815.8 ลำ้นบำท 

 รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 3.1%3 

จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็น 5,356.7 ลำ้นบำท 

 จ านวนผู ้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63  
จ ำนวน 63.0 ลำ้นเทีย่วคน เพิม่ขึน้ 2.2% เมือ่เทยีบกบั

ไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 1.5% จำกไตรมำสกอ่น 

 จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 มจี ำนวน 
186.5 ลำ้นเทีย่วคน เพิม่ขึน้ 3.6% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

 อตัราคา่โดยสารเฉลีย่2 ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 
เทำ่กับ 29.3 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.7% 

จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และ 1.7% จำกไตรมำสกอ่น 

 อตัราคา่โดยสารเฉลีย่2 ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เทำ่กบั 
29.0 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.3% จำก

งวดเดยีวกันของปีกอ่น 

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 4.6% จำก

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น แตล่ดลง 5.8% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น 1,275.0 ลำ้นบำท  

 รายไดร้วม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เทำ่กับ 3,836.4 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้ 5.7% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 

เพิม่ขึน้ 5.0% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 

5.2% จำกไตรมำสกอ่น เป็น 1,256.7 ลำ้นบำท  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 

6.3% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็น 3,767.5 ลำ้นบำท 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 4.3 เทำ่จำกไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 3.7% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น 1,048.7 ลำ้นบำท 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เพิม่ขึน้ 15.7% จำกงวดเดยีวกนั

ของปีกอ่น เป็น 2,945.1 ลำ้นบำท  

 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 3 

ปี 62/63 เทำ่กบั 98.6% เทยีบกับ 98.2% ในไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และ 98.0% ในไตรมำสกอ่น 

 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับ 9 เดอืน

ปี 62/63 เทำ่กบั 98.2% เทยีบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่นที ่

97.7%  

 การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 3 

ปี 62/63 อัตรำ 0.215 บำทต่อหน่วย แบ่งเป็นกำรจ่ำย 

เงนิปันผลอตัรำ 0.181 บำทตอ่หน่วย และกำรจำ่ยคนืเงนิทนุ

อตัรำ 0.034 บำทตอ่หน่วย จะจำ่ยวนัที ่13 มนีำคม 2563  

 การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุนสะสม ส ำหรับ 9 เดอืน

ปี 62/63 จะเทำ่กบั 0.645 บำทตอ่หน่วย  แบง่เป็นกำรจำ่ย 

เงนิปันผลอัตรำ 0.284 บำทตอ่หน่วย และกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

อตัรำ 0.361 บำทตอ่หน่วย 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

เทำ่กบั 59,597.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 10.2967 บำทตอ่หน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3 
ปี 62/63 

ไตรมาส 3 

ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 

ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 62/63 

9 เดอืน 
ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่นแ
ปลง 
(QoQ)   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธ ิ

     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงดำ้นลำ่ง) 
 1,270.0  1,214.4  4.6%  1,347.7  (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6% 

  ดอกเบีย้รับ  5.0  4.5  12.3%  5.5   (7.8)% 16.4 12.6 30.0% 

รายไดร้วม  1,275.0  1,218.9  4.6%  1,353.2  (5.8)% 3,836.4 3,628.5 5.7% 

   คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุ    17.8    20.7    (14.2)%    18.2    (2.4)% 57.1 63.2 (9.6)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่       0.5      1.3 (59.0)%      9.3 (94.4)%  11.8 19.8 (40.4)% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  18.3  22.0  (16.8)%  27.5  (33.4)% 68.9 83.0 (17.0)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  1,256.7  1,196.9  5.0%  1,325.7  (5.2)% 3,767.5 3,545.5 6.3% 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ  (208.0)  (999.9) (79.2)%  (314.4)  (33.8)% (822.4) (999.9) (17.8)% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน  1,048.7  197.0  432.3%  1,011.3  3.7% 2,945.1 2,545.6 15.7% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 98.6% 98.2%  98.0%  98.2% 97.7%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3 
ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 
ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 62/63 

9 เดอืน 
ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 1,815.8 1,791.81 1.3% 1,840.0 (1.3)% 5,356.7 5,193.72 3.1% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 545.8 577.4 (5.5)% 492.3 10.9% 1,536.7 1,577.8 (2.6)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 211.8 246.8 (14.2)% 152.7 38.7% 545.1 633.1 (13.9)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรงุ 110.7 112.8 (1.9)% 108.5 2.0% 324.8 336.8 (3.6)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 92.4 94.9 (2.6)% 95.2 (2.9)% 282.1 290.0 (2.7)% 

   คำ่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ 0.0 0.1 (68.5)% 0.0 0.0% 0.1 0.1 (5.8)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย    18.0 20.1 (10.3)% 18.2 (1.4)% 54.1 66.2 (18.3)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  20.1 32.9 (38.9)% 25.8 (22.0)% 65.4 82.6 (20.8)% 

   รำยจำ่ยฝ่ำยทนุ  92.8 69.8 32.8% 91.9 0.9% 265.1 168.9 56.9% 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ
1,270.0 1,214.4 4.6% 1,347.7 (5.8)% 3,820.0 3,615.9 5.6% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทนุในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ(%) 
69.9% 67.8%  73.2%  71.3% 69.6%  

 

1  ไตรมำส 3 ปี 61/62 รำยไดค้ำ่โดยสำรรวมกำรกลบัรำยกำรคำ่เผือ่คำ่โดยสำรจำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งชว่งเดอืนมถินุำยน 2561 

จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท   

2   9 เดอืน ปี 61/62 รำยไดค้ำ่โดยสำรถกูหกัคำ่เผือ่คำ่โดยสำรสทุธจิำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งจ ำนวน 18.5 ลำ้นบำท 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 62/63 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 เทำ่กบั 1,275.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.6% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น แตล่ดลง 5.8% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสญัญำสมัปทำนเตบิโตเพิม่ขึน้ 4.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น แตล่ดลง 5.8% จำก

ไตรมำสก่อน เป็น 1,270.0 ลำ้นบำท  
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ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 1,815.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน จำก 1) จ ำนวน

ผูโ้ดยสำรทีเ่ตบิโตจำกกำรเปิดสำยสเีขยีวสว่นตอ่ขยำย; สว่นใตจ้ำกสถำนีส ำโรงถงึสถำนีเคหะฯ ในเดอืนธันวำคม 2561 และสว่นเหนือ

จำกสถำนหีมอชติถงึสถำนหีำ้แยกลำดพรำ้วและถงึสถำนีมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตรใ์นเดอืนสงิหำคม 2562 และ เดอืนธันวำคม 2562 

ตำมล ำดบั แตบ่ำงสว่นถูกหักกลบกับ 2) ผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรเีนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่10 วันที ่12 ธันวำคม 

2562 ถำ้เปรยีบเทยีบกับไตรมำสก่อน รำยไดค้่ำโดยสำรไตรมำสนี้ลดลง 1.3% เนื่องจำกจ ำนวนเทีย่วกำรเดนิทำงลดลงจำก

จ ำนวนวนัหยดุทีม่ำกกวำ่ในไตรมำสนี ้รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิได ้ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธุรกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 

9 เดอืน ปี 62/63”   

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 3 ปี 62/63 เทำ่กับ 545.8 ลำ้นบำท ลดลง 5.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตุหลักเกดิจำก 1) ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนลดลงจำกกำรปันส่วนค่ำใชจ้่ำยลดลงจำกกำรเปิดส่วนต่อขยำยใหม่สำยสเีขยีว 

(ประหยัดจำกขนำด) 2) คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ ลดลง จำกคำ่ซือ้บัตรโดยสำรลดลงและกำรเลือ่นกำรเรยีกเก็บเงนิคำ่ทดสอบ

สิง่แวดลอ้ม แตบ่ำงสว่นถูกหักกลบกับ 3) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุทีเ่พิม่ขึน้ (คำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำร (AFC upgrade) จ ำนวน 

31.5 ลำ้นบำท และคำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยุจ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท เทยีบกับ คำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 41.5 ลำ้นบำท

ในปีกอ่น) ถำ้เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมเพิม่ขึน้ 10.9% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำก 1) มกีำรจ่ำย

โบนัสใหแ้ก่พนักงำนในไตรมำสนี้ แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 2) คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลดลง จำกกำรจ่ำยคำ่ประกันสขุภำพ

พนักงำนในไตรมำสกอ่น และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ลดลง  

ในไตรมำสนีอ้ตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ อยู่ที ่ 69.9% เมือ่เทยีบกับ 67.8% ในไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และ 73.2% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 3 ปี 62/63 คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเทำ่กบั 18.3 ลำ้นบำท ลดลง 16.8% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำกคำ่ธรรมเนยีม

ในกำรบริหำรกองทุนลดลง เมื่อเทยีบกับไตรมำสก่อน ค่ำใชจ้่ำยรวมลดลง 33.4% จำกไตรมำสก่อน เนื่องจำกไตรมำสก่อน

มคีำ่ปิดสมุดบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุและคำ่ใชจ้่ำยในกำรจัดประชมุสำมัญประจ ำปี และมกีำรกลับรำยกำรคำ่ตอบแทนพเิศษในไตรมำสนี ้ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธใินไตรมำส 3 ปี 62/63 เทำ่กบั 1,256.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.0% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น 

เนือ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดร้วม แตล่ดลง 5.2% จำกไตรมำสกอ่น จำกรำยไดร้วมทีล่ดลง  

ในไตรมำส 3 ปี 62/63 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้เป็น 98.6% จำก 98.2% ในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น 

และ 98.0% ในไตรมำสกอ่น จำกคำ่ใชจ้่ำยรวมทีล่ดลงจำกทีอ่ธบิำยขำ้งตน้  

ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน 

ในไตรมำส 3 ปี 62/63 กองทุนรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกกำรวัดมูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 208.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกมูลค่ำเงนิลงทุน

ในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูคำ่ยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 200.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกระยะเวลำคงเหลอื

ของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสญัญำสมัปทำนลดลง และกำรบันทกึเงนิลงทนุในสถำนีศกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 7.9 ลำ้นบำท1 

โดยมูลคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 ปรับลดลงมำอยู่ที ่ 58,300.0 ลำ้นบำท 

จำก 58,500.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 กนัยำยน 2562 และลดลงจำกปีกอ่นที ่64,400.0 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561  

ทัง้นี้ มูลค่ำทรัพย์สนิกจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดสุ้ทธติำมสัญญำ

สมัปทำนทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572 และเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลำตำมสทิธใินกำรรับประโยชน์จำกรำยไดส้ทุธดิังกลำ่วทีก่องทนุไดล้งทนุ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุจะลดลงจนถงึศนูยบ์ำท 

 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น 1,048.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.3 เทำ่จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 3.7% จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรบนัทกึรำยกำรขำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมูลคำ่เงนิลงทนุลดลง 

  

                                                           
1
  คำ่กอ่สรำ้งสถำนศีกึษำวทิยำถกูบนัทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุ

เพิม่ขึน้เป็น 61,454.6 ลำ้นบำท จำก 61,446.7 ลำ้นบำทในไตรมำสกอ่น  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2562) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63                                                                    14 กมุภำพันธ ์2563  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 9 เดอืนปี 62/63 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 เป็น 3,836.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.7% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น จำกกำรเตบิโตของ

รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้า่โดยสารส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 จ ำนวน 5,356.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.1% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

1) กำรเตบิโตของผูโ้ดยสำร 3.6% เป็น 186.5 ลำ้นเทีย่วคน (รวมผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก

รัชกำลที ่10 วันที ่5-6 พฤษภำคม และ 12 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 2.1 ลำ้นเทีย่วคน) และ 2) ผลกระทบจำกกำรบันทกึคำ่เผือ่

คำ่โดยสำรสทุธจิำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนื่องจำกรถไฟฟ้ำขัดขอ้งในปีกอ่นจ ำนวน 18.5 ลำ้นบำท ถำ้ไม่หักคำ่เผือ่คำ่โดยสำรฯ 

ดังกลำ่วในปีกอ่น รำยไดค้่ำโดยสำรงวดนี้จะเตบิโต 2.8% จำกปีกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำน

ของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63” 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 1,536.7 ลำ้นบำท ลดลง 2.6% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

สำเหตหุลักเกดิจำก 1) คำ่ใชจ้่ำยพนักงำนลดลงจำกกำรปันสว่นคำ่ใชจ้่ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยใหม่สำยสเีขยีว และ 

2) คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง เนือ่งจำกปีกอ่นมจัีดกจิกรรมเพือ่สงัคมและประชำสมัพันธห์ลำยกจิกรรม 3) คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร

และอืน่ๆ ลดลง จำกคำ่ซือ้บัตรโดยสำรลดลงและกำรรับเงนิชดเชยคำ่ประกันภัย แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 4) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุสงู

จำกคำ่รถไฟฟ้ำจ ำนวน 159.4 ลำ้นบำท คำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท และคำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยจุ ำนวน 

19.8 ลำ้นบำท (ปีกอ่นมคีำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยจุ ำนวน 71.1 ลำ้นบำท คำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 41.5 ลำ้นบำท และ

คำ่รถไฟจ ำนวน 15.4 ลำ้นบำท)  

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิเพิม่ขึน้เป็น 71.3% จำก 69.6% 

ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเทำ่กบั 68.9 ลำ้นบำท ลดลง 17.0% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น จำกคำ่ตอบแทนพเิศษ

และคำ่ธรรมเนยีมในกำรบรหิำรกองทนุลดลง 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

9 เดอืน ปี 62/63 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิเทำ่กับ 3,767.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6.3% จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น จำกรำยไดร้วม

ทีเ่พิม่ขึน้รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยรวมทีล่ดลงดงัอธบิำยขำ้งตน้ 

9 เดอืน ปี 62/63 มอีัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิป็น 98.2% เพิม่ขึน้จำก 97.7% ในงวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน 

9 เดอืน ปี 62/63 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกกำรวัดมลูคำ่เงนิลงทนุจ ำนวน 822.4 ลำ้นบำท เนื่องจำกมลูคำ่เงนิลงทนุในสญัญำ

ซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูคำ่ยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 800.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกระยะเวลำคงเหลอืของ

สทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสญัญำสมัปทำนลดลง และกำรบนัทกึเงนิลงทนุในสถำนศีกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 22.5 ลำ้นบำท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

9 เดอืน ปี 62/63 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เพิม่ขึน้ 15.7% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 2,945.1 ลำ้นบำท 

เนือ่งจำกรำยไดร้วมเพิม่ขึน้ คำ่ใชจ้ำ่ยรวมลดลง และรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุลดลง  

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2562) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63                                                                    14 กมุภำพันธ ์2563  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 จ ำนวน 63.0 ลำ้นเทีย่วคน (รวมจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรีเนื่องในงำน

พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่10 วนัที ่12 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 1.0 ลำ้นเทีย่วคน) เตบิโตเพิม่ขึน้ 2.2% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น แตล่ดลงจำกไตรมำสกอ่น 1.5% จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมเตบิโต 2.2% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจำก 1) กำรเปิด

สำยสเีขยีวสว่นตอ่ขยำย; สว่นใตจ้ำกสถำนีส ำโรงถงึสถำนเีคหะฯ ในเดอืนธันวำคม 2561 และสว่นเหนือจำกสถำนหีมอชติถงึสถำนี

หำ้แยกลำดพรำ้วและถงึสถำนีมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร ์ในเดอืนสงิหำคม 2562 และเดอืนธันวำคม 2562 ตำมล ำดับ แตบ่ำงสว่น

ถกูหักกลบกบั 2) จ ำนวนวนัท ำกำรทีน่อ้ยกวำ่ปีกอ่น 4 วนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนีล้ดลง 1.5% 

สว่นหลักเป็นผลมำจำก 1) จ ำนวนวนัท ำกำรทีน่อ้ยกวำ่ เนือ่งจำกในไตรมำสนีว้นัหยุดหลำยวนั เชน่ วนัคลำ้ยวนัสวรรคตรัชกำลที ่9 

วันพ่อแห่งชำต ิ เป็นตน้ และ 2) ผลกระทบจำกกำรเปิดสว่นตอ่ขยำยสำยสนี ้ำเงนิทีส่ถำนีบำงหวำ้ สว่นอตัราคา่โดยสารเฉลีย่

ในไตรมำสนี้เทำ่กับ 29.3 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.7% 

จำกไตรมำสกอ่น รำยไดค้ำ่โดยสำรส ำหรับไตรมำสนีเ้พิม่ขึน้เล็กนอ้ย 1.3% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 1.3% 

จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรเตบิโตของจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีอ่ธบิำยขำ้งตน้ และกำรเดนิทำงฟรเีนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกฯ  

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เทำ่กับ 186.5 ลำ้นเทีย่วคน (รวมจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำช

พธิบีรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่10 วันที ่5-6 พฤษภำคม และ 12 ธันวำคม 2562 ทัง้หมดจ ำนวน 2.1 ลำ้นเทีย่วคน) เตบิโต 3.6% 

จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำก 1) กำรเปิดใหบ้รกิำรสำยสเีขยีวสว่นตอ่ขยำยใหม่ และ 2) ฐำนผูโ้ดยสำรทีต่ ำ่จำกเหตกุำรณ์

รถไฟฟ้ำขัดขอ้งเมือ่ปีทีแ่ลว้ สว่นอตัราคา่โดยสารเฉลีย่ในงวดนี้เท่ำกับ 29.0 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.3% 

จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น ท ำใหร้ำยไดค้ำ่โดยสำร 9 เดอืน ปี 62/63 เตบิโต 2.8% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น (กอ่นหักคำ่เผือ่

คำ่โดยสำรเนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขัดขอ้งในปีกอ่น) และเพิม่ขึน้ 3.1% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น (หลงัหักคำ่เผือ่คำ่โดยสำรฯ ในปีกอ่น) 

หมำยเหต:ุ  อตัรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ขำ้งตน้ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ  

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่จะลดลง 0.9% จำกไตรมำสกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 0.2% จำกไตรมำสกอ่น 

ถำ้ค ำนวณรวม (1) จ ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกจ ำนวน 1.0 ลำ้นเทีย่วคน

ในไตรมำสนี้ และ (2) รับรูก้ำรกลับรำยกำรคำ่เผือ่คำ่โดยสำรจำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรีเนื่องจำกรถไฟฟ้ำขัดขอ้ง

จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำทในไตรมำส 3 ปี 61/62  

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่จะลดลง 0.5% จำกปีก่อน ถำ้ค ำนวณรวม (1) จ ำนวนผูโ้ดยสำร

ทีเ่ดนิทำงฟรเีนือ่งในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกจ ำนวน 2.1 ลำ้นเทีย่วคนในปีนี้ และ (2) รับรูค้ำ่เผือ่คำ่โดยสำรสทุธิ

เนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งในปีกอ่นจ ำนวน 18.5 ลำ้นบำท  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

   

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต  
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ปี 61/62 
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ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
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จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ) 

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY) 

1    ไตรมำส 3 ปี 61/62 ไม่รวมผลกระทบจำกคำ่เผือ่คำ่โดยสำรจำก
กำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้ง  

2 ไตรมำส 1 ปี 62/63 ไม่รวมผลกระทบจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่
เดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก 

3 
ไตรมำส 3 ปี 62/63 ไม่รวมผลกระทบจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่
เดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก
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ค่าโดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว)  

อตัราการเตบิโตของค่าโดยสารเฉลีย่ (%QoQ ) 

อตัราการเตบิโตของค่าโดยสารเฉลีย่ (%YoY ) 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2562) 6 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 62/63                                                                    14 กมุภำพันธ ์2563  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 มจี ำนวน 59,626.3 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอน

สทิธริำยไดส้ทุธ ิ58,300.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 1,156.5 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 169.8 ลำ้นบำท 

(สนิทรัพยอ์ืน่สว่นใหญค่อืลกูหนีจ้ำกสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 168.2 ลำ้นบำท) หนีส้นิรวมมจี ำนวน 28.9 ลำ้นบำท 

(สว่นใหญ่คอืภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 15.1 ลำ้นบำท) สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 เทำ่กับ 59,597.4 ลำ้นบำท 

หรอืคดิเป็น 10.2967 บำทตอ่หน่วย 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีทีก่องทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับไตรมำส 3 ปี 62/63 จะจ่ำยในอัตรำ 0.215 บำทตอ่หน่วย แบง่เป็น กำรจำ่ยเงนิปันผล

อตัรำ 0.181 บำทตอ่หน่วย และกำรจ่ำยคนืเงนิทนุอตัรำ 0.034 บำทตอ่หน่วย โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไม่ไดรั้บสทิธใินกำรรับเงนิปันผล 

(XD) และกำรรับคนืเงนิทนุ (XN) วันที ่26 กมุภำพันธ ์2563 ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่28 กมุภำพันธ ์2563 และจ่ำยเงนิปันผลและ

จ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่13 มนีำคม 2563  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับ 9 เดอืน ปี 62/63 จะเทำ่กับ 0.645 บำทตอ่หน่วย แบง่เป็น กำรจ่ำยเงนิปันผลอัตรำ 

0.284 บำทตอ่หน่วย และกำรจ่ำยคนืเงนิทุนอัตรำ 0.361 บำทต่อหน่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2562 

เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 58,300.0 58,500.0 

 รำคำทนุ 61,454.6 61,446.7 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 1,156.5 1,131.9 

สนิทรัพยอ์ืน่ 169.8 256.8 

รวมสนิทรพัย ์ 59,626.3 59,888.7 

รวมหนีส้นิ 28.9 32.0 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 59,597.4 59,856.7 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 58,545.6 59,257.5 

ก าไรสะสม  1,051.8 599.2 

สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท) 10.2967 10.3415 

ระยะเวลำ งวด 
กำรจำ่ยเงนิปันผล 
(บำทตอ่หน่วย) 

งวด 
กำรจำ่ยคนืเงนิทนุ 
(บำทตอ่หน่วย) 

รวม  
(บำทตอ่หน่วย) 

ปี 56/57 1-4 0.579 - - 0.579 

ปี 57/58 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731 

ปี 58/59 9-12 0.692 3 0.064 0.756 

ปี 59/60 13-16 0.772 - - 0.772 

ปี 60/61 17-20 0.798 - - 0.798 

ปี 61/62 21-23 0.611 4 0.169 0.780 

ไตรมำส 1 ปี 62/63 - - 5 0.204 0.204 

ไตรมำส 2 ปี 62/63 24 0.103 6 0.123 0.226 

ไตรมาส 3 ปี 62/63 25 0.181 7 0.034 0.215 

รวม 1-25 4.342 1-7 0.719 5.061 


