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1 อตัรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 

สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 62/63 สรปุผลการด าเนนิงานประจ าปี 62/63 

 รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 ลดลง 17.6% 

จำกไตรมำสเด ียวกันของปีก่อน  และลดลง 19.7% 
จำกไตรมำสกอ่น เป็น 1,457.5 ลำ้นบำท 

 รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับปี 62/63 ลดลง 2.1% จำกปีกอ่น 

เป็น 6,814.2 ลำ้นบำท จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลง 1.7% จำกปีกอ่น 
และคำ่โดยสำรเฉลีย่ลดลง 0.4% จำกปีกอ่น 

 จ านวนผู ้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63  
จ ำนวน 50.4 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 17.5% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 19.9% จำกไตรมำสกอ่น 

 จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับปี 62/63 มจี ำนวน 236.9 ลำ้น
เทีย่วคน ลดลง 1.7% จำกปีกอ่น 

 อตัราค่าโดยสารเฉลี่ย1 ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 

เท่ำกับ 28.9 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง ลดลงเล็กนอ้ย 0.2% 
จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 1.3% จำกไตรมำสกอ่น 

 อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับปี 62/63 เท่ำกับ 29.0 บำท

ตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.2% จำกปีกอ่น 

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 ลดลง 1.0% จำก

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 23.0% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น 982.3 ลำ้นบำท  

 รายไดร้วม ส ำหรับปี 62/63 เทำ่กับ 4,818.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

4.3% จำกงวดเดียวกันของปีก่อนจำกประสทิธิภำพในกำร

บรหิำรตน้ทุนท ำใหร้ำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอน

สทิธริำยไดส้ทุธเิพิม่ขึน้ 

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิ ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 

ลดลง 1.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 

23.4% จำกไตรมำสกอ่น เป็น 962.5 ลำ้นบำท  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับปี 62/63 เพิ่มขึน้ 4.5% 

จำกงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็น 4,730.0 ลำ้นบำท 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 เป็น (4,944.9) ลำ้นบำท ลดลง 

14.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 5.7 เท่ำ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกรำยกำรขำดทุน

จำกกำรปรับลดมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญำซื้อ

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ5,890.0 ลำ้นบำท 

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับปี 62/63 ลดลง 12.7% จำกปีก่อน เป็น (1,999.8) 

ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำ

ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

6,690.0 ลำ้นบำท 

 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 4 

ปี 62/63 เท่ำกับ 98.0% เทยีบกับ 98.8% ในไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และ 98.6% ในไตรมำสกอ่น 

 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับปี 62/63 

เทำ่กบั 98.2% เทยีบกบังวดเดยีวกันของปีกอ่นที ่97.9% 

 การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 4 

ปี 62/63 จะเป็นกำรจ่ำยคนืเงนิทนุอัตรำ 0.130 บำทตอ่หน่วย 

จำ่ยวนัที ่29 มถินุำยน 2563  

 การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับปี 62/63 

จะเท่ำกับ 0.775 บำทต่อหน่วย เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลอัตรำ 

0.284 บำทตอ่หน่วย และกำรจำ่ยคนืเงนิทนุ อัตรำ 0.491 บำท

ตอ่หน่วย 

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 

เทำ่กบั 53,408.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.2273 บำทตอ่หน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ          

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 4 
ปี 62/63 

ไตรมาส 4 

ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 3 

ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

ปี 

 62/63 

ปี   

61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่น
แปลง 
(QoQ)   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธ ิ

     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 
 978.4  987.1  (0.9)%  1,270.0  (23.0)% 4,798.4 4,603.0 4.2% 

  ดอกเบีย้รับ 3.9  5.0  (21.8)%   5.0   (22.0)% 20.3 17.7 15.3% 

รายไดร้วม  982.3  992.1  (1.0)%  1,275.0  (23.0)% 4,818.7 4,620.7 4.3% 

   คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุ 17.0    21.6    (21.6)%    17.8    (4.4)% 74.0 84.8 (12.7)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่       2.8      (9.4) 129.9%      0.5 416.4%  14.7 10.5 40.2% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  19.8  12.2  61.3%  18.3 8.1% 88.7 95.3 (6.9)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  962.5  979.9  (1.8)%  1,256.7  (23.4)% 4,730.0 4,525.4 4.5% 

ขำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ  (5,907.4)  (5,300.1) 11.5%  (208.0) 2,739.6% (6,729.8) (6,300.0) 6.8% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธจิากการด าเนนิงาน (4,944.9) (4,320.2)  (14.5)%  1,048.7 (571.5)% (1,999.8) (1,774.6) (12.7)% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 98.0% 98.8%  98.6%  98.2% 97.9%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน 
 

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4 
ปี 61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 3 
ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

ปี 
62/63 

ปี  
61/62 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 1,457.5 1,768.8 (17.6)% 1,815.8 (19.7)% 6,814.2 6,962.51 (2.1)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 479.1 781.7 (38.7)% 545.8 (12.2)% 2,015.8 2,359.5 (14.6)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 147.9 152.3 (2.9)% 211.8 (30.2)% 693.0 785.5 (11.8)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรงุ 141.2 130.8 7.9% 110.7 27.6% 466.0 467.6 (0.3)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 90.8 94.2 (3.6)% 92.4 (1.7)% 372.9 384.2 (3.0)% 

   คำ่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ 17.2 21.4 (19.6)% 0.0 100.0% 17.3 21.5 (19.5)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย    17.3 11.6 49.8% 18.0 (3.7)% 71.5 77.8 (8.2)% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  25.4 32.2 (21.2)% 20.1 26.1% 90.8 114.8 (20.9)% 

   รำยจำ่ยฝ่ำยทนุ  39.3 339.2 (88.4)% 92.8 (57.6)% 304.3 508.1 (40.1)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ
978.4 987.1 (0.9)% 1,270.0 (23.0)% 4,798.4 4,603.0 4.2% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทนุในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ(%) 
67.1% 55.8%  69.9%  70.4% 66.1%  

 

1   ปี 61/62 รำยไดค้ำ่โดยสำรถกูหกัคำ่เผือ่คำ่โดยสำรสทุธจิำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งจ ำนวน 18.5 ลำ้นบำท 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 4 ปี 62/63 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 เทำ่กับ 982.3 ลำ้นบำท ลดลง 1.0% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 23.0% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตหุลักมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสญัญำสมัปทำนลดลง 0.9% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 23.0% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น 978.4 ลำ้นบำท  

ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เทำ่กับ 1,457.5 ลำ้นบำท ลดลง 17.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 19.7% 

จำกไตรมำสก่อน สำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำใหจ้ ำนวน

ผูโ้ดยสำรลดลงตัง้แตป่ลำยเดอืนมกรำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิได ้ ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธุรกจิ

รถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63”   
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คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 4 ปี 62/63 เทำ่กับ 479.1 ลำ้นบำท ลดลง 38.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตหุลกัเกดิจำก  

1)  รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีล่ดลง (ค่ำปรับปรุงคลืน่วทิยุจ ำนวน 22.4 ลำ้นบำท และค่ำรถไฟจ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท เทยีบกับ คำ่ปรับปรุงระบบ

จัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 225.4 ลำ้นบำท คำ่รถไฟจ ำนวน 69.0 ลำ้นบำท และคำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยจุ ำนวน 29.4 ลำ้นบำท ในปีกอ่น)  

2)  คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ ลดลง จำกคำ่ทดสอบสิง่แวดลอ้มลดลง (ทดสอบรอบใหญ่ทกุ 2 ปี ซึง่ท ำลำ่สดุในปีกอ่น) 

และคำ่ซือ้บตัรโดยสำรลดลง แตบ่ำงสว่นถกูหักกลบกบั  

3)  ค่ำซ่อมบ ำรุงทีเ่พิ่มขึน้จำกสัญญำซ่อมบ ำรุงรถไฟใหม่และค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงส ำหรับระยะทำงกำรใหบ้ริกำรเดนิรถ

สว่นเกนิจำกสญัญำ  

ถำ้เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลง 12.2% จำกไตรมำสกอ่น เนือ่งจำก  

1)  ไตรมำสกอ่นมกีำรจำ่ยโบนัสใหแ้กพ่นักงำน  

2)  รำยจ่ำยฝ่ำยทนุทีล่ดลง (ไตรมำสกอ่นมคีำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท คำ่รถไฟจ ำนวน 22.2 ลำ้นบำท 

และคำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยุจ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท) แต่บำงส่วนหักกลบกับ  

3)  คำ่ซอ่มบ ำรุงทีเ่พิม่ขึน้จำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มบ ำรุงส ำหรับระยะทำงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถสว่นเกนิจำกสญัญำทีจ่่ำยในไตรมำสที ่4 

คำ่ปรับปรุงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตัง้เครือ่งจ ำหน่ำยบัตรโดยสำร และคำ่ซอ่มบ ำรุงลฟิตแ์ละบนัไดเลือ่นสงูขึน้ และ  

4)  คำ่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิทีจ่ำ่ยทกุไตรมำส 4  

ในไตรมำสนีอ้ตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ อยู่ที ่ 67.1% เมือ่เทยีบกับ 55.8% ในไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และ 69.9% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 4 ปี 62/63 คำ่ใชจ้่ำยรวมเทำ่กับ 19.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 61.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 8.1% 

จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกปีกอ่นและไตรมำสกอ่นมกีำรกลับรำยกำรคำ่ตอบแทนพเิศษสงูกวำ่ แตบ่ำงสว่นหักกลบกบัคำ่ธรรมเนยีม

และคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทนุทีล่ดลงในไตรมำสนี้ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธใินไตรมำส 4 ปี 62/63 เทำ่กับ 962.5 ลำ้นบำท ลดลง 1.8% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และ

ลดลง 23.4% จำกไตรมำสกอ่น จำกรำยไดร้วมทีล่ดลงและคำ่ใชจ้ำ่ยรวมทีเ่พิม่ขึน้ 

ในไตรมำส 4 ปี 62/63 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธลิดลงเล็กนอ้ยเป็น 98.0% จำก 98.8% ในไตรมำสเดยีวกนั

ของปีกอ่น และ 98.6% ในไตรมำสกอ่น  

ขาดทุนสทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน 

ในไตรมำส 4 ปี 62/63 กองทุนรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกกำรวัดมูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 5,907.4 ลำ้นบำท สำเหตหุลักมำจำก

มูลค่ำเงนิลงทุนในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูคำ่ยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 5,890.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) 

เนือ่งจำกกำรประเมนิมลูคำ่ใหม่ จำกเหตกุำรณ์ทีม่ผีลกระทบอยำ่งมนัียส ำคญัตอ่รำยไดค้ำ่โดยสำรสทุธ ิคอื COVID-19 รวมถงึมกีำร

ปรับปรุงสมมตฐิำนตำ่งๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัมำกขึน้ อำท ิ กำรปรับลดประมำณกำรอตัรำ

กำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ กำรปรับลดอัตรำเงนิเฟ้อ กำรเลือ่นกำรปรับปรุงสถำนีสะพำนตำกสนิ และกำรชะลอกำรเปิดรถไฟฟ้ำสำยตำ่งๆ 

เป็นตน้ นอกจำกนี้ ไดม้กีำรบนัทกึเงนิลงทนุในสถำนศีกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 17.6 ลำ้นบำท1 โดยมลูคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่31 มนีำคม 2563 ปรับลดลงมำอยู่ที ่52,410.0 ลำ้นบำท จำก 58,300.0 ลำ้นบำท ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 2562 และลดลงจำกปีกอ่นที ่59,100.0 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 

ทัง้นี้ มูลค่ำทรัพย์สนิกจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดสุ้ทธติำมสัญญำ

สมัปทำนทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572 และเมือ่ส ิน้สดุระยะเวลำตำมสทิธใินกำรรับประโยชน์จำกรำยไดส้ทุธดิังกลำ่วทีก่องทนุไดล้งทนุ 

มลูคำ่หน่วยลงทนุจะลดลงจนถงึศนูยบ์ำท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น (4,944.9) ลำ้นบำท ลดลง 14.5% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 5.7 เทำ่จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรบนัทกึรำยกำรขำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุสงูขึน้ 

 

                                                           
1
  คำ่กอ่สรำ้งสถำนศีกึษำวทิยำถกูบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุเพิม่ขึน้เป็น 

61,472.2 ลำ้นบำท จำก 61,454.6 ลำ้นบำทในไตรมำสกอ่น และ 61,432.1 ลำ้นบำทในปีกอ่น 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2563) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63                                                                    1 มถินุำยน 2563  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิปี 62/63 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับปี 62/63 เป็น 4,818.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.3% จำกปีกอ่น จำกประสทิธภิำพในกำรบรหิำรตน้ทนุท ำใหร้ำยได ้

จำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธเิพิม่ขึน้ และดอกเบีย้รับเพิม่ขึน้ 

รายไดค้า่โดยสารส ำหรับปี 62/63 จ ำนวน 6,814.2 ลำ้นบำท ลดลง 2.1% จำกปีก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกผลกระทบของ 

COIVD-19 ตัง้แตป่ลำยเดอืนมกรำคม 2563 เป็นตน้มำ สง่ผลใหจ้ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมลดลง 1.7% จำกปีกอ่น เป็น 236.9 ลำ้นเทีย่วคน 

(รวมผูโ้ดยสำรเดนิทำงฟรีเนื่องในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่10 วันที ่5-6 พฤษภำคม และ 12 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 

2.1 ลำ้นเทีย่วคน) และกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรดีังกลำ่วสง่ผลใหอ้ัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ลดลง (แตบ่ำงสว่นหักกลบกับคำ่เผือ่

คำ่โดยสำรสทุธจิำกกำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรเีนื่องจำกรถไฟฟ้ำขัดขอ้งในปีก่อน) ท ำใหค้ำ่โดยสำรเฉลีย่ปีนี้ลดลง 0.4% จำกปีกอ่น 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 และ ประจ ำปี 62/63” 

ส ำหรับปี 62/63 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 2,015.8 ลำ้นบำท ลดลง 14.6% จำกปีกอ่น สำเหตหุลักเกดิจำก 

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุทีล่ดลง (คำ่รถไฟจ ำนวน 161.4 ลำ้นบำท คำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยุจ ำนวน 42.2 ลำ้นบำท และ คำ่ปรับปรุงระบบ

จัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท เทยีบกบั คำ่ปรับปรุงระบบจัดเก็บคำ่โดยสำรจ ำนวน 266.9 ลำ้นบำท คำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยุ

จ ำนวน 100.5 ลำ้นบำท และคำ่รถไฟจ ำนวน 84.5 ลำ้นบำท ในปีกอ่น) และ 2) คำ่ใชจ้่ำยพนักงำนลดลงจำกกำรปันสว่นคำ่ใชจ้่ำย

ลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยใหม่สำยสเีขยีว  

ส ำหรับปี 62/63 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิเพิม่ขึน้เป็น 70.4% จำก 66.1% ในปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับปี 62/63 คำ่ใชจ้ำ่ยรวมเทำ่กับ 88.7 ลำ้นบำท ลดลง 6.9% จำกปีกอ่น จำกคำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร

กองทนุลดลง แตบ่ำงสว่นหักกลบกับคำ่ธรรมเนยีมในกำรปิดสมดุทะเบยีนส ำหรับจ่ำยเงนิปันผลและเงนิคนืทนุ รวมถงึคำ่จัดประชมุ

สำมัญผูถ้อืหน่วยลงทนุประจ ำปีเพิม่ขึน้  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

ส ำหรับปี 62/63 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ เทำ่กบั 4,730.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.5% จำกปีกอ่น จำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้รวมถงึ

คำ่ใชจ้่ำยรวมทีล่ดลงดงัอธบิำยขำ้งตน้ 

ปี 62/63 มอีัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิป็น 98.2% เพิม่ขึน้จำก 97.9% ในปีกอ่น 

ขาดทุนสทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน 

ปี 62/63 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุจ ำนวน 6,729.8 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัมำจำกมลูคำ่เงนิลงทนุใน

สญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูคำ่ยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 6,690.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) เนื่องจำกกำรประเมนิ

มลูคำ่ใหมต่ำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้ รวมถงึกำรบนัทกึเงนิลงทนุในสถำนศีกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 40.0 ลำ้นบำท1 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ปี 62/63 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 12.7% จำกปีกอ่น เป็น (1,999.8) ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรรับรู ้

ขำดทนุสทุธจิำกกำรวัดมลูคำ่เงนิลงทนุสงูขึน้  

  

                                                           
1 โปรดดเูชงิอรรถที ่1 ในหนำ้ที ่3 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2563) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63                                                                    1 มถินุำยน 2563  
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จ านวนเทีย่วการเดนิทาง (ลา้นเทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY) 
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ค่าโดยสารเฉลีย่ (บาท/เทีย่ว) 
อตัราการเตบิโตของค่าโดยสารเฉลีย่ (%YoY) 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 4 และส าหรบัปี 62/63   

จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตัง้แตป่ลำยเดอืนมกรำคม 2563 ทีผ่ำ่นมำ ท ำใหจ้ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 62/63 

ลดลง 17.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 19.9% จำกไตรมำสกอ่น อยูท่ี ่50.4 ลำ้นเทีย่วคน  โดยทำงรัฐบำล

ไดอ้อกประกำศ เรือ่ง สัง่ปิดกจิกำรชัว่ครำวในสถำนบรกิำรตำ่งๆ อกีทัง้ยังขอควำมร่วมมอืใหป้ระชำชนอยู่บำ้น ท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 

เพือ่เป็นกำรควบคมุกำรแพร่เชือ้ สง่ผลใหจ้ ำนวนผูโ้ดยสำรของระบบรถไฟฟ้ำ BTS ลดลงในไตรมำสสดุทำ้ยของปีนี้ สว่นอตัรา

คา่โดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เทำ่กับ 28.9 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง ลดลง 0.2% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนือ่งจำก

สดัสว่นผูใ้ชบ้ัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนเพิม่ขึน้ (บัตรโดยสำรรำยเดอืนจะมอีัตรำคำ่โดยสำรทีถู่กกวำ่บัตรโดยสำรประเภทอืน่) 

แตอ่ตัรำคำ่โดยสำรเฉลีย่เพิม่ขึน้ 0.2% จำกไตรมำสกอ่น เนือ่งจำกในไตรมำสกอ่นมผีูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรเีนือ่งในงำนพระรำชพธิี

บรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่ 10 สง่ผลใหร้ำยไดค้ำ่โดยสำรส ำหรับไตรมำสนีล้ดลง 17.6% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 

19.7% จำกไตรมำสกอ่น  

ส ำหรับปี 62/63 ในชว่ง 9 เดอืนแรกจ ำนวนผูโ้ดยสำรยังคงเตบิโตไดจ้ำกกำรเปิดใหบ้รกิำรสำยสเีขยีวสว่นตอ่ขยำย: สว่นใตจ้ำกสถำนี

ส ำโรงถงึสถำนีเคหะฯ ในเดอืนธันวำคม 2561 และสว่นเหนือจำกสถำนีหมอชติถงึสถำนีหำ้แยกลำดพรำ้วในเดอืนสงิหำคม 2562 

และถงึสถำนมีหำวทิยำลยัเกษตรศำสตรใ์นเดอืนธันวำคม 2562 แตช่ว่งไตรมำสสดุทำ้ยจ ำนวนผูโ้ดยสำรไดล้ดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ

จำกผลกระทบ COVID-19 ท ำให ้ จ านวนผูโ้ดยสารรวม ปี 62/63 เทำ่กับ 236.9 ลำ้นเทีย่วคน (รวมจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ดนิทำงฟรี

เนือ่งในงำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษกรัชกำลที ่10 วนัที ่5-6 พฤษภำคม และ 12 ธันวำคม 2562 ทัง้หมดจ ำนวน 2.1 ลำ้นเทีย่วคน) 

ลดลง 1.7% จำกปีกอ่น สว่นอตัราคา่โดยสารเฉลีย่ ปี 62/63 เทำ่กับ 28.8 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง ลดลง 0.4% จำกปีกอ่น 

เนื่องจำกมกีำรใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงฟรดีังทีก่ลำ่วขำ้งตน้ แตบ่ำงสว่นหักกลบกับคำ่เผือ่คำ่โดยสำรสทุธจิำกกำรใหผู้โ้ดยสำร

เดนิทำงฟรเีนือ่งจำกรถไฟฟ้ำขดัขอ้งในปีกอ่น 

  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายไตรมาส 
      

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายไตรมาส  

 
 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายปี 
      

 
 

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายปี  

หมำยเหต ุ:  อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ขำ้งตน้ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ

 

* อตัรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ขำ้งตน้ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ 
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ
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อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY ) 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2563) 6 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และประจ ำปี 62/63                                                                    1 มถินุำยน 2563  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 มจี ำนวน 53,461.6 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และ

โอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ52,410.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 997.5 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 54.1 ลำ้นบำท 

(สนิทรัพยอ์ืน่สว่นใหญค่อืลูกหนี้จำกสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 50.0 ลำ้นบำท) หนี้สนิรวมมจี ำนวน 53.6 ลำ้นบำท 

(สว่นใหญ่คอืภำษีหัก ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 25.2 ลำ้นบำท และเจำ้หนีอ้ืน่และคำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยทียั่งไมถ่งึก ำหนดช ำระ 24.8 ลำ้นบำท) 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 เทำ่กับ 53,408.0 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.2273 บำทตอ่หน่วย 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีทีก่องทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ ส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 4 ปี 62/63 กองทนุมกีำรรับรูร้ำยกำรขำดทนุสทุธจิำกกำรวดัมูลคำ่เงนิลงทนุ

จ ำนวน 5,907.5 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรลดลงของมูลคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิท ำใหก้องทนุมขีำดทนุสะสม 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 ดงันัน้ กองทนุจงึไมส่ำมำรถจำ่ยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนนิงำนในชว่งระยะเวลำดังกลำ่ว อย่ำงไรก็ตำม 

กองทุนมเีงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน ส ำหรับรอบวันที ่1 มกรำคม 2563 ถงึ วันที ่31 มนีำคม 2563 ดังนัน้ กองทุนจะจ่ำยเงนิให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนในรูปเงนิคนืทุนในอัตรำ 0.130 บำทต่อหน่วย โดยจะขึน้เครื่องหมำยไม่ไดรั้บสทิธใินกำรรับคนืเงนิทนุ (XN) 

วันที ่11 มถินุำยน 2563 ปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่15 มถินุำยน 2563 และจ่ำยคนืเงนิทนุวนัที ่29 มถินุำยน 2563   

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับปี 62/63 จะเทำ่กบั 0.775 บำทตอ่หน่วย แบง่เป็น กำรจ่ำยเงนิปันผลอตัรำ 0.284 บำท

ตอ่หน่วย และกำรจ่ำยคนืเงนิทุนอัตรำ 0.491 บำทต่อหน่วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* จำ่ยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 31 มนีาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มนีาคม 2562 

เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 52,410.0 58,300.0 59,100.0 

 รำคำทนุ 61,472.2 61,454.6 61,432.1 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 997.5 1,156.5 1,173.5 

สนิทรัพยอ์ืน่ 54.1 169.8 4.9 

รวมสนิทรพัย ์ 53,461.6 59,626.3 60,278.4 

รวมหนีส้นิ 53.6 28.9 159.1 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 53,408.0 59,597.4 60,119.3 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 58,348.8 58,545.6 61,416.5 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม  (4,940.8) 1,051.8 (1,297.2) 

สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท) 9.2273 10.2967 10.3868 

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 

ไตรมำส 3 ปี 62/63 25 0.181 7 0.034 0.215 

ไตรมาส 4 ปี 62/63 - - 8 0.130 0.130 

รวม 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191 


