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กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
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สรปุผลการด าเนนิงาน  

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงาน

โดยรวมของกองทุน เนือ่งจากจ านวนผูโ้ดยสารทีล่ดลงในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนีเ้ป็นหลกั 

 รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 เทำ่กับ 553.0 ลำ้นบำท ลดลง 67.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 62.1% จำกไตรมำสกอ่น 

 จ านวนผูโ้ดยสารรวม ในไตรมำส 1 ปี 63/64 มจี ำนวน 18.5 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 69.0% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 63.4% จำกไตรมำสกอ่น  

 อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ในไตรมำส 1 ปี 63/64 เทำ่กับ 29.9 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.0% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกนัของปีกอ่น และ 3.6% จำกไตรมำสกอ่น  

 รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 เทำ่กับ 143.4 ลำ้นบำท ลดลง 88.1% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 

85.4% จำกไตรมำสกอ่น  

 รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 มจี ำนวน 123.2 ลำ้นบำท ลดลง 89.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 87.2% จำกไตรมำสกอ่น  

 การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 เป็น 886.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.1% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และเพิ่มขึน้ 117.9% เมือ่เทยีบกับไตรมำสก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกไตรมำสนี้มกีำรรับรู ้

ก ำไรสทุธจิำกกำรวัดมูลค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 762.9 ลำ้นบำท แต่ปีก่อนและไตรมำสก่อนมกีำรรับรูร้ำยกำรขำดทุนสทุธิ

จำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุ กำรรับรูร้ำยกำรก ำไรสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุในไตรมำสนี้ เนื่องจำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธิ

ในปี 63/64 จะคอ่ย ๆ เพิม่ขึน้ในเดอืนหลัง ๆ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีเ่ริม่คลีค่ลำย ท ำใหมู้ลค่ำ

ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีเ่หลอืเพิม่ขึน้มำกกวำ่กระแสเงนิสดทีห่ำยไปจำกระยะเวลำทีส่ัน้ลงของอำยสุญัญำสมัปทำน 

 อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 เทำ่กบั 85.9%  

 มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 เทำ่กบั 53,541.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.2504 บำทตอ่หน่วย  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำน  

 

 

                                                           
1
  อตัรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ   
 

  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 63/64 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธิ* 
    (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 

141.4 
 

1,202.3 
 

 (88.2)% 
 

 978.4 
 

 (85.5)% 
 

   ดอกเบีย้รับ 2.0  5.9  (66.1)%   3.9   (49.0)% 

รายไดร้วม  143.4  1,208.2  (88.1)%  982.3  (85.4)% 

   คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุ    18.9    21.1    (10.6)%    17.0    11.4% 

   คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่       1.3      2.1 (39.0)%      2.8 (55.4)%  

คา่ใชจ้า่ยรวม  20.2  23.2  (13.1)%  19.8  1.9% 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ  123.2  1,185.0  (89.6)%  962.5  (87.2)% 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน  762.9  (300.0)  354.3%  (5,907.4)  112.9% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน  886.1  885.0  0.1%  (4,944.9)  117.9% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ(%) 85.9% 98.1%  98.0%  
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ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 63/64 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

รายไดค้า่โดยสาร  553.0  1,700.8  (67.5)%  1,457.5  (62.1)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม  411.6  498.5  (17.4)% 479.1  (14.1)% 

   คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน    146.4    180.6   (18.9)% 147.9  (1.0)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรงุ    111.1    105.7   5.1% 141.2  (21.3)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค    79.7    94.5   (15.7)% 90.8  (12.3)% 

   คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ    0.0    0.0 N/A 17.2  (99.9)% 

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย*       10.6    17.6    (39.5)% 16.3    (34.7)% 

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ*      17.6    19.7     (10.5)% 26.4    (33.4)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ       46.2      80.4     (42.6)% 39.3    17.4% 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ  141.4  1,202.3  (88.2)%  978.4  (85.5)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดส้ทุธ ิ(%) 25.6% 70.7%  67.1%  

* คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยบำงรำยกำรมกีำรจัดประเภทใหมไ่ปอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรและอืน่  ๆ

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 จ ำนวน 143.4 ลำ้นบำท ลดลง 88.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 85.4% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตหุลกัมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสญัญำสมัปทำน  ลดลง 88.2% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 85.5% จำกไตรมำสกอ่น

เป็น 141.4 ลำ้นบำท  

ในไตรมำสนีร้ำยไดค้ำ่โดยสำรจ ำนวน 553.0 ลำ้นบำท ลดลง 67.5% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น และลดลง 62.1% จำกไตรมำสกอ่น 

สำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำใหจ้ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงตัง้แต่ปลำยเดอืนมกรำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ รำยละเอยีด

เพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 1 ปี 63/64”  

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม จ ำนวน 411.6 ลำ้นบำท ลดลง 17.4% จำกไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น สำเหตหุลกัเกดิจำก

กำรลดลงของ 

1)  รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (คำ่ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้ำ่โดยสำรอตัโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท เทยีบกับ 

คำ่รถไฟใหม ่จ ำนวน 58.4 ลำ้นบำท ในปีกอ่น)  

2) คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน เนือ่งจำกไมม่กีำรจ่ำยโบนัสพนักงำนในไตรมำสนี ้(ขณะทีม่กีำรจ่ำยคำ่โบนัสพนักงำนในไตรมำสเดยีวกนัของปีกอ่น) 

3)  คำ่สำธำรณูปโภค เนือ่งจำกชัว่โมงกำรเดนิรถลดลงจำกชว่งเคอรฟิ์ว 

ถำ้เปรยีบเทยีบกบัไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลง 14.1% สำเหตหุลักเนือ่งจำกกำรลดลงของ 

1)  คำ่ซอ่มบ ำรุง เนื่องจำกไตรมำสกอ่นมคีำ่ใชจ้่ำยในกำรซอ่มบ ำรุงส ำหรับระยะทำงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถสว่นเกนิจำกสญัญำ และ

คำ่ปรับปรุงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตัง้เครือ่งจ ำหน่ำยบัตรโดยสำร 

2)  คำ่เบีย้ประกนัภัยทรัพยส์นิ เนือ่งจำกมกีำรก ำหนดจำ่ยในไตรมำส 4 ของทกุปี 

3)  คำ่สำธำรณูปโภค เนือ่งจำกชัว่โมงกำรเดนิรถลดลงจำกชว่งเคอรฟิ์ว  

ในไตรมำสนี้อัตรำก ำไรจำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธลิดลงเป็น 25.6% เมือ่เทยีบกับ 70.7% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลงจำก 67.1% ในไตรมำสก่อน เนื่องจำกรำยไดค้่ำโดยสำรลดลงมำกจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  

แต่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนรวมสว่นใหญจ่ะคอ่นขำ้งคงที ่จงึท ำใหอ้ตัรำก ำไรดงักลำ่วลดลง 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 1 ปี 63/64 คำ่ใชจ้่ำยรวมจ ำนวน 20.2 ลำ้นบำท ลดลง 13.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกคำ่ธรรมเนยีม

และคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกองทนุลดลง อยำ่งไรก็ด ีคำ่ใชจ้่ำยรวมเพิม่ขึน้ 1.9% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกมคีำ่ทีป่รกึษำประจ ำปี

ทีจ่ำ่ยทกุไตรมำส 1 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 1 ปี 63/64 จ ำนวน 123.2 ลำ้นบำท ลดลง 89.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

และลดลง 87.2% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักเนือ่งจำกรำยไดร้วมลดลง 

ในไตรมำส 1 ปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธิลดลงเป็น 85.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อนที ่98.1% 

และไตรมำสกอ่นที ่98.0% เนือ่งจำกกำรลดลงของรำยไดร้วมมำกกวำ่คำ่ใชจ้่ำยทีล่ดลงดงักลำ่วขำ้งตน้  
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ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากการวดัมูลคา่เงนิลงทุน 

ในไตรมำส 1 ปี 63/64 กองทุนรับรูก้ ำไรสุทธิจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนจ ำนวน 762.9 ลำ้นบำท (รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด) 

เนื่องจำกมูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธติำมมูลค่ำยุตธิรรมเพิ่มขึน้จ ำนวน 810.0 ลำ้นบำท เนื่องจำก

ประมำณกำรรำยไดสุ้ทธิในปี 63/64 จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ในเดอืนหลัง ๆ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ริ่มคลีค่ลำย ท ำให ้

มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงนิสดทีเ่หลอืเพิม่ขึน้มำกกว่ำกระแสเงนิสดทีห่ำยไปจำกระยะเวลำทีส่ัน้ลงของอำยุสัญญำสัมปทำน 

แต่บำงสว่นถูกหักกลบกับกำรบันทกึเงนิลงทนุในสถำนีศกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 46.9 ลำ้นบำท1  โดยมูลคำ่เงนิลงทนุในสญัญำ

ซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 ปรับเพิม่ขึน้มำที ่53,220.0 ลำ้นบำท จำก 52,410.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่

31 มนีำคม 2563 แตล่ดลงจำกปีก่อนที ่58,800.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2562 เนื่องจำกกำรประเมนิมูลค่ำใหม่

ตัง้แต่ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 

มูลคำ่ทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทนุลงทนุในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสญัญำสมัปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ไตรมำส 1 ปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนินงำน เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.1% จำกปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 117.9% 

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 886.1 ลำ้นบำท เนือ่งจำกมกีำรรับรูก้ ำไรสทุธจิำกกำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุเพิม่ขึน้ ถงึแมว้ำ่รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ

จะลดลง 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 63/64    

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 63/64 จ ำนวน 18.5 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 69.0% เมือ่เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 63.4% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ตัง้แตป่ลำยเดอืนมกรำคม 2563 และกำรประกำศ

เคอรฟิ์วชว่งเดอืนเมษำยนถงึกลำงเดอืนมถินุำยน 2563 ทีผ่ำ่นมำ  

ในชว่งไตรมำส 1 ปี 63/64 ทำงรัฐบำลไดอ้อกประกำศปิดกจิกำรชัว่ครำวในสถำนบรกิำรตำ่งๆ และขอควำมร่วมมอืใหป้ระชำชนอยูบ่ำ้น 

ท ำงำนจำกทีบ่ำ้น เพือ่เป็นกำรควบคมุกำรแพร่เชือ้ อกีทัง้ยังไดอ้อกประกำศตำมมำตรำ  9 แหง่พระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำร

ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิซึง่กระทบตอ่ชัว่โมงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถดงัตำรำงดำ้นลำ่ง 

ระยะเวลำ ชัว่โมงกำรเดนิรถ 

1 – 2 เม.ย. 2563 (ชัว่โมงกำรเดนิรถปกต)ิ 06.00 – 24.00 น. 

3 เม.ย. – 16 พ.ค. 2563 06.00 – 21.30 น. 

17 พ.ค. – 14 ม.ิย. 2563 06.00 – 22.30 น. 

15 ม.ิย. 2563 เป็นตน้ไป (ชัว่โมงกำรเดนิรถปกต)ิ 06.00 – 24.00 น. 

อนึง่ เมือ่รัฐบำลเริม่ผ่อนคลำยนโยบำยกำรปิดประเทศตัง้แตเ่ดอืนพฤษภำคม 2563 เป็นตน้มำ จ ำนวนผูโ้ดยสำรคอ่ยๆ ฟ้ืนตัวและฟ้ืนตัว

เร็วกวำ่ทีค่ำดกำรณ์ไว ้โดยขณะนีจ้ ำนวนเทีย่วกำรเดนิทำงกลับมำประมำณ 60% ของจ ำนวนผูโ้ดยสำรในวันท ำกำรในชว่งเวลำปกต ิ

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ไตรมำสนีเ้ทำ่กบั 29.9 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.0% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 3.6% จำกไตรมำสก่อน สำเหตหุลักมำจำกมกีำรยกเลกิสว่นลดคำ่โดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับ

บัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card)  

                                                           
1
  คำ่กอ่สรำ้งสถำนศีกึษำวทิยำถกูบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ(สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุเพิม่ขึน้เป็น 
61,519.0 ลำ้นบำท จำก 61,472.2 ลำ้นบำท ณ 31 มนีำคม 2563 และ 61,432.1 ลำ้นบำท ณ 30 มถินุำยน 2562 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 63/64             13 สงิหำคม 2563       

59.6 
63.9 63.0 

50.4 

18.5 

-2.4% 

7.2% 

-1.5% 

-19.9% 
-63.4% 

4.4% 

4.4% 

2.2% 

-17.5% 

-69.0% 

ไตรมาส 1  
ปี 62/63 

ไตรมาส 2  
ปี 62/63 

ไตรมาส 3  
ปี 62/63 

ไตรมาส 4  
ปี 62/63 

ไตรมาส 1  
ปี 63/64 

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว) 
อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ) 
อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY) 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 
           
     

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่ 30 มถิุนำยน 2563 มจี ำนวน 53,606.7 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 53,220.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 336.0 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 

50.7 ลำ้นบำท หนีส้นิรวมมจี ำนวน 64.9 ลำ้นบำท สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 เทำ่กบั 53,541.8 ลำ้นบำท 

หรอืคดิเป็น 9.2504 บำทตอ่หน่วย 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีทีก่องทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ  

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 กองทนุมขีำดทนุสะสม จ ำนวน 4,054.6 ลำ้นบำท กองทนุจงึไม่สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุส ำหรับไตรมำสนี ้ทัง้นี ้กองทนุมเีงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน ส ำหรับรอบวนัที ่1 เมษำยน 2563 ถงึ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 

คดิเป็นมลูคำ่ตอ่หน่วยประมำณ 0.013 บำท ดงันัน้ กองทนุจะยังไมจ่ำ่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในรูปของเงนิคนืทนุในไตรมำสนี้ 

แตจ่ะยกไปจำ่ยในงวดถัดไป  
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คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว)  
อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ ) 
อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY ) 

(ลา้นบาท) 30 มถินุายน 2563 31 มนีาคม 2563 

เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 53,220.0 52,410.0 

 รำคำทนุ 61,519.0 61,472.2 

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 336.0 997.5 

สนิทรัพยอ์ืน่ 50.7 54.1 

รวมสนิทรพัย ์ 53,606.7 53,461.6 

รวมหนีส้นิ 64.9 53.6 

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 53,541.8 53,408.0 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 57,596.4 58,348.8 

ขาดทุนสะสม  (4,054.6) (4,940.8) 

สนิทรพัยส์ุทธติอ่หนว่ย (บาท) 9.2504 9.2273 

* อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยขำ้งตน้ค ำนวณก่อนเหตกุำรณ์พเิศษ
เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563) 5 
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ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

ปี งวด 
เงนิเงนิปันผลจำ่ย 
(บำทตอ่หน่วย) 

งวด 
เงนิคนืทนุ 

(บำทตอ่หน่วย) 
รวม  

(บำทตอ่หน่วย) 

56/57 1-4 0.579 - - 0.579 

57/58 5-8 0.606 1-2* 0.125 0.731 

58/59 9-12 0.692 3 0.064 0.756 

59/60 13-16 0.772 - - 0.772 

60/61 17-20 0.798 - - 0.798 

61/62 21-23 0.611 4 0.169 0.780 

62/63 24-25 0.284 5-8 0.491 0.775 

รวม 1-25 4.342 1-8 0.849 5.191 

  * จำ่ยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 


