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ทา่มกลางสถานการณ์เศรษฐกจิมหภาคทีท่า้ทาย ผลประกอบการของกองทุนไดเ้พิม่ขึน้จากไตรมาสกอ่น จากจ านวนผูโ้ดยสาร

ทคีอ่ย ๆ  เพิม่ขึน้จากการบรรเทาและควบคมุสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีด่ ี

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 ปี 63/64 สรปุผลการด าเนนิงานครึง่แรกปี 63/64 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 ลดลง 37.9% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 106.7% จำก
ไตรมำสก่อน เป็น 1,142.9 ลำ้นบำท 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 ลดลง 52.1% 

จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น อยู่ที ่1,695.9 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64  
จ ำนวน 38.7 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 39.5% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 109.2% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 มจี ำนวน 

57.1 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 53.8% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 เท่ำกับ 

29.6 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.7% จำกไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.2% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 เท่ำกับ 

29.7 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.6% จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 ลดลง 45.5% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 414.3% 

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 737.5 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 เทำ่กับ 880.9 ลำ้นบำท 

ลดลง 65.6% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 

จ ำนวน 717.9 ลำ้นบำท ลดลง 45.9% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 482.5% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 ลดลง 

66.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 841.1 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 ลดลง 31.7% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลง 22.1% จำกไตรมำสก่อน 

เป็น 690.7 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 ลดลง 16.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

เป็น 1,576.8 ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 2 

ปี 63/64 เท่ำกับ 97.3% เทยีบกับ 98.0% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 85.9% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับครึง่แรก

ปี 63/64 เทำ่กับ 95.5% เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นที ่

98.0%  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 

อัตรำ 0.134 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

จะจ่ำยวันที ่15 ธันวำคม 2563  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับครึง่แรก

ปี 63/64 จะเท่ำกับ 0.134 บำทตอ่หน่วย เป็นกำรจ่ำยคนื

เงนิทนุ  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 

เท่ำกับ 54,232.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 9.3698 บำทต่อหน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 2 
ปี 63/64 

ไตรมาส 2 

ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 

ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

ครึง่แรก 
ปี 63/64 

ครึง่แรก 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่นแ
ปลง 
(QoQ)   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ

     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 
736.8  1,347.7  (45.3)% 141.4  421.1% 878.2 2,550.0 (65.6)% 

  ดอกเบีย้รับ   0.7   5.5  (87.7)%  2.0   (66.5)% 2.7 11.4 (76.5)% 

รายไดร้วม  737.5  1,353.2 (45.5)%  143.4  414.3% 880.9 2,561.4 (65.6)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    16.2    18.2    (11.1)%    18.9    (14.5)% 35.1 39.3 (10.8)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       3.4      9.3 (62.5)%      1.3 177.2%  4.7 11.3 (58.3)% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  19.6  27.5  (28.5)%  20.2  (2.6)% 39.8 50.6 (21.4)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  717.9  1,325.7  (45.9)%  123.2  482.5% 841.1 2,510.8 (66.5)% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ  (27.2)  (314.4)  91.4%  762.9  (103.6)% 735.7 (614.4) (219.8)% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  690.7  1,011.3 (31.7)%  886.1  (22.1)% 1,576.8 1,896.4 (16.9)% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 97.3% 98.0%  85.9%  95.5% 98.0%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 2  
ปี 63/64 

ไตรมาส 2 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

ครึง่แรก 
ปี 63/64 

ครึง่แรก 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 1,142.9 1,840.0 (37.9)% 553.0 106.7% 1,695.9 3,540.9 (52.1)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 406.1 492.3 (17.5)% 411.6 (1.3)% 817.7 990.9 (17.5)% 

   คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน 170.2 152.7 11.5% 146.4 16.3% 316.6 333.3 (5.0)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง 115.8 108.5 6.8% 111.1 4.3% 226.9 214.1 6.0% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 84.6 95.2 (11.1)% 79.7 6.3% 164.3 189.7 (13.4)% 

   คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.1 (52.0)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย    14.3 18.1 (21.4)% 10.6 34.1% 24.9 35.7 (30.3)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  14.7 25.9 (43.6)% 17.6 (17.0)% 32.3 45.7 (29.3)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ  6.5 91.9 (92.9)% 46.2 (85.9)% 52.7 172.3 (69.5)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ
736.8 1,347.7 (45.3)% 141.4 421.1% 878.2 2,550.0 (65.6)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 
64.5% 73.2%  25.6%  51.8% 72.0%  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 เท่ำกับ 737.5 ลำ้นบำท ลดลง 45.5% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 

414.3% จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธิ

จำกกำรด ำเนินงำนระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำนซึง่อยู่ที ่736.8 ลำ้นบำท ลดลง 45.3% จำก

ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน จำกผลกระทบ COVID-19 แต่เพิม่ขึน้ 421.1% จำกไตรมำสก่อน จำกกำรบรรเทำของสถำนกำรณ์ 

COVID-19 จำกไตรมำสกอ่น  

ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 1,142.9 ลำ้นบำท ลดลง 37.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำร

ทีล่ดลงจำกผลกระทบของ COVID-19 แต่ถำ้เปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน รำยไดค้ ่ำโดยสำรไตรมำสนี ้เตบิโต 106.7% 
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เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ค่อย ๆ เพิม่ขึน้จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่บรรเทำลงจำกไตรมำสก่อน รำยละเอยีดเพิม่เตมิ

อำ้งองิได ้ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 2 และครึง่แรก ปี 63/64”   

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 2 ปี 63/64 เท่ำกับ 406.1 ลำ้นบำท ลดลง 17.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (ในไตรมำสนี้ไมม่รีำยจ่ำยฝ่ำยทนุใหญ ่ขณะทีปี่กอ่นมคีำ่รถไฟจ ำนวน 78.9 ลำ้นบำท)  

2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ (ส่วนใหญ่เกดิจำกค่ำซือ้บัตรโดยสำรและค่ำธรรมเนียมธนำคำรลดลงในไตรมำสนี้ อกีทัง้ 

ปีก่อนมีค่ำใชจ่้ำยพเิศษในกำรบรหิำรอืน่ ๆ (non-recurring expenses) และมคี่ำประกันสุขภำพของพนักงำนถูกบันทกึรวม 

2 ไตรมำส 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และคำ่ไฟตอ่หน่วยถกูลง 

แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 4) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้จำกทีเ่ลือ่นมำจำกไตรมำสกอ่น 

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวมลดลงเล็กนอ้ย 1.3% เนื่องจำก 1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุนลดลง 

(ไตรมำสก่อนมีค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท) 

แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้จำกทีเ่ลือ่นมำจำกไตรมำสกอ่น 

ในไตรมำสนี้อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิอยูท่ี ่64.5% เมือ่เทยีบกับ 73.2% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้จำก 25.6% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 2 ปี 63/64 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 19.6 ลำ้นบำท ลดลง 28.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 2.6% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยกำรลดลงจำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตุหลักเกดิจำกไม่มกีำรตัง้คำ่ตอบแทนพเิศษ และไมม่ี

คำ่ใชจ่้ำยในกำรปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเนื่องจำกกำรงดจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในไตรมำสกอ่น  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 2 ปี 63/64 เท่ำกับ 717.9 ลำ้นบำท ลดลง 45.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

มำจำก กำรลดลงของรำยไดร้วมดังกลำ่วขำ้งตน้ ในทำงกลับกัน รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้ถงึ 482.5% จำกไตรมำสกอ่น 

เนื่องจำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ดังอธบิำยกอ่นหนำ้  

ในไตรมำส 2 ปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 97.3% เทยีบกับ 98.0% ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ  

85.9% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 2 ปี 63/64 กองทุนรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 27.2 ลำ้นบำท เนื่องจำก (1) มูลค่ำเงนิลงทุนในสญัญำซือ้

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมูลคำ่ยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกกำรเลือ่นกำรสรำ้งรำงคูบ่รเิวณ

สถำนีสะพำนตำกสนิ รวมถงึระยะเวลำคงเหลอืของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสญัญำสมัปทำนลดลง และ (2) กำรบันทกึเงนิลงทุนใน

สถำนีศกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 17.2 ลำ้นบำท1 โดยมูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่30 กันยำยน 

2563 อยู่ที ่53,210.0 ลำ้นบำท จำก 53,220.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถินุำยน 2563 และจำกปีกอ่นที ่58,500.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่

30 กันยำยน 2562 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น 690.7 ลำ้นบำท ลดลง 31.7% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น จำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธทิีล่ดลง แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน 

ลดลง 22.1% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกไตรมำสกอ่นมกีำรรับรูก้ ำไรจำกเงนิลงทนุสงู 

  

 
1  คำ่กอ่สรำ้งสถำนีศกึษำวทิยำถกูบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุ

เพิม่ขึน้เป็น 61,536.2 ลำ้นบำท จำก 61,519.0 ลำ้นบำท ณ 30 ม.ิย. 2563 และจำก 61,446.7 ลำ้นบำท ณ 30 ก.ย. 2562  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64                                                                    16 พฤศจกิำยน 2563  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิครึง่แรกปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 เป็น 880.9 ลำ้นบำท ลดลง 65.6% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของรำยได ้
จำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้่าโดยสารส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 จ ำนวน 1,695.9 ลำ้นบำท ลดลง 52.1% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

กำรลดลงของจ ำนวนผูโ้ดยสำรตัง้แต่มกรำคม 2563 จำกผลกระทบของ COVID-19 รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ี่หัวขอ้ 

“ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 2 และครึง่แรก ปี 63/64” 

ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 817.7 ลำ้นบำท ลดลง 17.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตุหลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท 

เทยีบกับ คำ่รถไฟฟ้ำจ ำนวน 137.3 ลำ้นบำทในงวดเดยีวกันของปีกอ่น) 

2) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกชั่วโมงกำรเดนิรถลดลงจำกชว่งเคอรฟิ์ว และจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และ

คำ่ไฟตอ่หน่วยถกูลง และ 

3) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนจำกกำรปันสว่นคำ่ใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยใหมส่ำยสเีขยีว  

ส ำหรับครึ่งแรกปี 63/64 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ  ิ เป็น 51.8% จำก 72.0% 

ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 คำ่ใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 39.8 ลำ้นบำท ลดลง 21.4% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกไมม่คี่ำตอบแทน

พเิศษและไมม่คีำ่จัดประชมุสำมัญผูถ้อืหน่วยลงทนุประจ ำปี รวมถงึคำ่ธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทนุลดลง 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

ครึง่แรกปี 63/64 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ เท่ำกับ 841.1 ลำ้นบำท ลดลง 66.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำก

รำยไดร้วมทีล่ดลงดังอธบิำยขำ้งตน้ 

ครึง่แรกปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธเิป็น 95.5% ลดลงจำก 98.0% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ครึง่แรกปี 63/64 กองทนุรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 735.7 ลำ้นบำท เนื่องจำกมูลค่ำเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธติำมมูลคำ่ยุตธิรรมเพิม่ขึน้จ ำนวน 800.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธใินปี 63/64 จะ

คอ่ย ๆ เพิม่ขึน้ในเดอืนหลัง ๆ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำยและกำรควบคมุทีด่ ีท ำใหม้ลูคำ่ปัจจุบันของกระแสเงนิสด

ทีเ่หลอืเพิม่ขึน้มำกกว่ำกระแสเงนิสดทีห่ำยไปจำกระยะเวลำทีส่ัน้ลงของอำยุสญัญำสัมปทำน แต่บำงสว่นถูกหักกลบจำกกำรบันทกึ

เงนิลงทนุในสถำนีศกึษำวทิยำ (S4) จ ำนวน 64.0 ลำ้นบำท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ครึง่แรกปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 16.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 1,576.8 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธลิดลง แตบ่ำงสว่นหักกลบกับมกี ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุในงวดนี้ 

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64                                                                    16 พฤศจกิำยน 2563  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 63/64   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 จ ำนวน 38.7 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 39.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

หรือคดิเป็นสดัสว่น 60.5% ของจ ำนวนผูโ้ดยสำรในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักเนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนี้เตบิโตสงูถงึ 109.2% เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 

เริม่บรรเทำในไตรมำสนี้ 

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 29.6 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

เนื่องจำกมกีำรยกเลกิสว่นลดค่ำโดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับบัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดอืน 

เมษำยน 2563 ในทำงกลับกันอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ลดลง 1.2% จำกไตรมำสกอ่น  

ส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เทำ่กับ 57.1 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 53.8% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19  

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ครึง่แรกปี 63/64 เท่ำกับ 29.7 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.6% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น จำกกำร

ยกเลกิสว่นลดคำ่โดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับบัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดอืน เมษำยน 2563 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

   

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต  

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 มจี ำนวน 54,329.4 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ53,210.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 1,024.8 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 94.6 ลำ้นบำท 

(สนิทรัพยอ์ืน่สว่นใหญค่อืลูกหนี้จำกสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 91.1 ลำ้นบำท) หนี้สนิรวมมจี ำนวน 97.0 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้จำกเจำ้หนี้คำ่ซือ้พันธบัตรจ ำนวน 44.9 ลำ้นบำท สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 เท่ำกับ 54,232.4 ลำ้นบำท 

หรอืคดิเป็น 9.3698 บำทตอ่หน่วย 
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28.8 29.3* 28.9 29.9 29.6

-0.9%

1.7%

-1.3%

3.6%

-1.2%

0.0%

0.7%

-0.2% 3.0%

2.7%

ไตรมาส 2
ปี 62/63

ไตรมาส 3
ปี 62/63

ไตรมาส 4
ปี 62/63

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ )

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY )

(ลา้นบาท) 30 กนัยายน 2563 30 มถิุนายน 2563 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 53,210.0 53,220.0 

 รำคำทนุ 61,536.2 61,519.0 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 1,024.8 336.0 

สนิทรัพยอ์ืน่ 94.6 50.7 

รวมสนิทรพัย ์ 54,329.4 53,606.7 

รวมหนีส้นิ 97.0 64.9 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 54,232.4 53,541.8 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 57,596.4 57,596.4 

ขาดทุนสะสม  (3,364.0) (4,054.6) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 9.3698 9.2504 

*    อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยขำ้งตน้ค ำนวณก่อนเหตุกำรณ์พเิศษ   
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบ 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563) 6 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 63/64                                                                    16 พฤศจกิำยน 2563  
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่กองทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 จะจ่ำยในรูปของเงนิคนืทนุอัตรำ 0.134 บำทตอ่หน่วย โดยจะขึน้

เครื่องหมำยไม่ไดรั้บสทิธใินกำรรับคนืเงนิทุน (XN) วันที่ 26 พฤศจกิำยน 2563 ปิดสมุดทะเบยีนวันที่ 30 พฤศจกิำยน 2563 

และจ่ำยคนืเงนิทุนวันที ่15 ธันวำคม 2563  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส ำหรับครึง่แรกปี 63/64 จะเท่ำกับ 0.134 บำทต่อหน่วย ในรูปของกำรคนืเงนิทุน 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

 

ระยะเวลำ งวด 
กำรจ่ำยเงนิปันผล 
(บำทตอ่หน่วย) 

งวด 
กำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 
(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 

ปี 62/63 24-25 0.284 5-8 0.491 0.775 

ครึง่แรก ปี 63/64 - - 9 0.134 0.134 

รวม 1-25 4.342 1-9 0.983 5.325 


