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1 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ค ำนวณก่อนเหตุกำรณ์พเิศษ เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ  

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 63/64 สรปุผลการด าเนนิงาน 9 เดอืน ปี 63/64 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 ลดลง 35.7% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 2.2% จำก
ไตรมำสก่อน เป็น 1,167.5 ลำ้นบำท 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 ลดลง 46.5% 

จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น อยู่ที ่2,863.4 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64  
จ ำนวน 39.4 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 37.4% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 2.0% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 มจี ำนวน 

96.5 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 48.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 เทำ่กับ 

29.6 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 1.1% จำกไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 0.2% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 เท่ำกับ 

29.7 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.1% จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 ลดลง 36.8% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 9.3% จำก

ไตรมำสกอ่น เป็น 806.3 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 เทำ่กับ 1,687.2 ลำ้นบำท 

ลดลง 56.0% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 

จ ำนวน 789.4 ลำ้นบำท ลดลง 37.2% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 10.0% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 ลดลง 

56.7% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 1,630.5 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 ลดลง 3.1 เทำ่จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลง 4.2 เท่ำจำกไตรมำสก่อน 

เป็น (2,176.1) ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 ลดลง 1.2 เทำ่จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

เป็น (599.3) ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 3 

ปี 63/64 เทำ่กับ 97.9% เทยีบกับ 98.6% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 97.3% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับ 9 เดอืน 

ปี 63/64 เทำ่กับ 96.6% เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นที ่

98.2%  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 

อัตรำ 0.125 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

จะจ่ำยวันที ่15 มนีำคม 2564  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับ 9 เดอืน 

ปี 63/64 จะเทำ่กับ 0.259 บำทตอ่หน่วย เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

เท่ำกับ 51,280.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 8.8598 บำทต่อหน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3 
ปี 63/64 

ไตรมาส 3 

ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 

ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 63/64 

9 เดอืน 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่นแ
ปลง 
(QoQ)   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ

     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 
805.0  1,270.0  (36.6)% 736.8  9.3% 1,683.2 3,820.0 (55.9)% 

  ดอกเบีย้รับ   1.3   5.0  (74.0)%   0.7   95.0% 4.0 16.4 (75.7)% 

รายไดร้วม  806.3  1,275.0 (36.8)%  737.5  9.3% 1,687.2 3,836.4 (56.0)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    15.7    17.8    (11.4)%    16.2    (2.7)% 50.8 57.1 (11.0)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       1.2      0.5 112.1%      3.4 (65.2)%  5.9 11.8 (50.0)% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  16.9  18.3  (7.5)%  19.6  (13.8)% 56.7 68.9 (17.7)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  789.4  1,256.7  (37.2)%  717.9  10.0% 1,630.5 3,767.5 (56.7)% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ  (2,965.5)  (208.0)  N/A  (27.2)  N/A (2,229.8) (822.4) (171.1)% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  (2,176.1)  1,048.7 (307.5)%  690.7  (415.1)% (599.3) 2,945.1 (120.3)% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 97.9% 98.6%  97.3%  96.6% 98.2%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3  
ปี 63/64 

ไตรมาส 3 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 
ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 63/64 

ครึง่แรก 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 1,167.5 1,815.8 (35.7)% 1,142.9 2.2% 2,863.4 5,356.7 (46.5)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 362.5 545.8 (33.6)% 406.1 (10.8)% 1,180.1 1,536.7 (23.2)% 

   คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน 124.6 211.8 (41.2)% 170.2 (26.8)% 441.3 545.1 (19.0)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง 114.2 110.7 3.2% 115.8 (1.4)% 341.1 324.8 5.0% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 79.6 92.4 (13.8)% 84.6 (6.0)% 243.9 282.1 (13.5)% 

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

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย    14.2 17.7 (19.7)% 14.3 (0.7)% 39.1 53.4 (26.8)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  14.7 20.5 (28.5)% 14.7 0.2% 46.9 66.1 (29.0)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ  15.2 92.7 (83.6)% 6.5 134.0% 67.8 265.1 (74.4)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ
805.0 1,270.0 (36.6)% 736.8 9.3% 1,683.3 3,820.0 (55.9)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 
69.0% 69.9%  64.5%  58.8% 71.3%  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 เทำ่กับ 806.3 ลำ้นบำท ลดลง 36.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 9.3% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำก

กำรด ำเนินงำนระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำนซึง่อยู่ที่ 805.0 ลำ้นบำท ลดลง 36.6% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แตเ่พิม่ขึน้ 9.3% จำกไตรมำสก่อน 

จำกกำรบรรเทำของสถำนกำรณ์ COVID-19 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น  
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ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 1,167.5 ลำ้นบำท ลดลง 35.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำร

ที่ลดลงจำกผลกระทบของ COVID-19 แต่ถำ้เปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน รำยไดค้่ำโดยสำรไตรมำสนี้เตบิโต 2.2% 

เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีค่่อย ๆ เพิม่ขึน้จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีบ่รรเทำลง รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิได  ้ทีห่ัวขอ้ 

“ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืนปี 63/64”   

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 3 ปี 63/64 เท่ำกับ 362.5 ลำ้นบำท ลดลง 33.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนทีไ่มม่กีำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้ และกำรปันสว่นลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยรถไฟฟ้ำบทีเีอส 

2)  รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ในไตรมำสนี้มคี่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.5 ลำ้นบำท ขณะที่ปีก่อนมีค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยได ้

ค่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท ค่ำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 22.2 ลำ้นบำท และค่ำปรับปรุง

คลืน่วทิยจุ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท) และ 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และคำ่รักษำควำมปลอดภัยลดลง  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลง 10.8% เนื่องจำก 1) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนทีล่ดลงจำกกำรงด

จ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้ แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 2) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุทีเ่พิม่ขึน้จำกค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.5 ลำ้นบำท  

ในไตรมำสนี้อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิอยูท่ี ่69.0% เมือ่เทยีบกับ 69.9% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้จำก 64.5% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 3 ปี 63/64 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 16.9 ลำ้นบำท ลดลง 7.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 13.8% 

จำกไตรมำสกอ่น สำเหตุหลักเกดิจำกค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทุนลดลง และไม่มคีำ่ใชจ่้ำยในกำรปิดสมดุทะเบยีนเพือ่

จ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเนื่องจำกยังไมม่กีำรเรยีกเก็บ โดยกำรลดลงจำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นบำงสว่นถูกหักกลบกับ

กำรกลับรำยกำรคำ่ตอบแทนพเิศษเมือ่ปีกอ่น  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 3 ปี 63/64 เท่ำกับ 789.4 ลำ้นบำท ลดลง 37.2% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

มำจำก กำรลดลงของรำยไดร้วมดังกลำ่วขำ้งตน้ ในทำงกลับกัน รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิพิม่ขึน้ 10.0% จำกไตรมำสกอ่น 

เนื่องจำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ดังอธบิำยกอ่นหนำ้  

ในไตรมำส 3 ปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 97.9% เทยีบกับ 98.6% ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ 

97.3% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 3 ปี 63/64 กองทุนรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 2,965.5 ลำ้นบำท เนื่องจำก (1) มูลค่ำเงนิลงทุนในสญัญำ

ซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูค่ำยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 2,900.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกผลกระทบของ COVID-19 

รอบใหม ่ ซึง่สง่ผลกระทบต่อประมำณกำรผลกำรด ำเนนิงำนของรถไฟฟ้ำบทีเีอสในไตรมำส 4 ปี 63/64 และในปี 64/65 รวมถงึ

ระยะเวลำคงเหลอืของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำนลดลง และ (2) กำรบันทกึเงนิลงทนุในสถำนีเซนตห์ลุยส ์(เดมิชือ่สถำนี

ศกึษำวทิยำ) (S4) จ ำนวน 65.7 ลำ้นบำท1 โดยมลูคำ่เงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 อยู่ที ่

50,310.0 ลำ้นบำท จำก 53,210.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 และจำกปีกอ่นที ่58,300.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น (2,176.1) ลำ้นบำท ลดลง 3.1 เท่ำจำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 4.2 เทำ่จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกกำรวัดมลูค่ำเงนิลงทนุสงู  

 
1  คำ่กอ่สรำ้งสถำนีเซนตห์ลยุสถ์ูกบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุ

เพิม่ขึน้เป็น 61,601.9 ลำ้นบำท จำก 61,536.2 ลำ้นบำท ณ 30 ก.ย. 2563 และจำก 61,454.6 ลำ้นบำท ณ 31 ธ.ค. 2562 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64                                                                    15 กมุภำพันธ ์2564  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 9 เดอืน ปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 เป็น 1,687.2 ลำ้นบำท ลดลง 56.0% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของ
รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้่าโดยสารส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 จ ำนวน 2,863.4 ลำ้นบำท ลดลง 46.5% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

กำรลดลงของจ ำนวนผูโ้ดยสำรตัง้แต่มกรำคม 2563 จำกผลกระทบของ COVID-19 รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ี่หัวขอ้ 

“ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64” 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 1,180.1 ลำ้นบำท ลดลง 23.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตุหลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (คำ่ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้ำ่โดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท และ

ค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 15.6 ลำ้นบำท เทียบกับ ค่ำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 159.4 ลำ้นบำท ค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยได ้

ค่ำโดยสำรอัตโนมัตจิ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท และคำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยจุ ำนวน 19.8 ลำ้นบำท ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น) 

2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนจำกกำรจ่ำยโบนัสลดลงและกำรปันสว่นคำ่ใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยใหมส่ำยสเีขยีว และ 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกชัว่โมงกำรเดนิรถลดลงในชว่งเคอรฟิ์ว และจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง  

ส ำหรับ 9 เดือน ปี 63/64 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ  ิเป็น 58.8% ลดลงจำก 

71.3% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 56.7 ลำ้นบำท ลดลง 17.7% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกค่ำธรรมเนียม

ในกำรบรหิำรกองทนุลดลง คำ่ใชจ่้ำยในกำรปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุลดลง รวมถงึไมม่คีำ่ใชจ่้ำยในกำร

จัดประชมุสำมัญผูถ้อืหน่วยลงทนุประจ ำปี  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

9 เดอืน ปี 63/64 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิเท่ำกับ 1,630.5 ลำ้นบำท ลดลง 56.7% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำก

รำยไดร้วมทีล่ดลงดังอธบิำยขำ้งตน้ 

9 เดอืน ปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 96.6% ลดลงจำก 98.2% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

9 เดอืน ปี 63/64 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 2,229.8 ลำ้นบำท เนื่องจำก 1) มูลคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และ

โอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูคำ่ยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 2,100.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธทิีจ่ะ

ลดลงในไตรมำส 4 ปี 63/64 และปี 64/65 จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 รอบใหม ่รวมถงึระยะเวลำคงเหลอืของสทิธใินรำยไดส้ทุธิ

ตำมสัญญำสมัปทำนลดลง และ 2) กำรบันทกึเงนิลงทนุในสถำนีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ ำนวน 129.7 ลำ้นบำท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

9 เดอืน ปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 1.2 เท่ำจำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น (599.3) ลำ้นบำท 

เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธลิดลง และขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุในงวดนี้ 

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64                                                                    15 กมุภำพันธ ์2564  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 3 และ  9 เดอืน ปี 63/64   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 จ ำนวน 39.4 ลำ้นเที่ยวคน คดิเป็นสัดส่วน 62.6% ของจ ำนวนผูโ้ดยสำร

ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น ลดลง 37.4% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน สำเหตหุลักเนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนี้เตบิโต 2.0% เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เริม่บรรเทำ

ในไตรมำสนี้ แต่กำรเตบิโตจำกไตรมำสกอ่นยังต ่ำกว่ำทีป่ระมำณกำรไวเ้นื่องจำกกำรปิดใหบ้รกิำร BTS ชั่วครำวจำกกำรชมุนุม

ชว่งเดอืนตลุำคม 2563 และผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รอบใหม ่ตัง้แตป่ลำยเดอืนธันวำคม 2563 

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 29.6 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 1.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ 

0.2% จำกไตรมำสกอ่น โดยกำรเพิม่ขึน้จำกปีกอ่นเป็นผลมำจำกกำรยกเลกิสว่นลดคำ่โดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับ

บัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2563 แต่บำงสว่นถกูหักกลบกับสัดสว่นผูใ้ชบั้ตรโดยสำรประเภทรำยเดอืน

เพิม่ขึน้ (บัตรโดยสำรรำยเดอืนจะมอัีตรำคำ่โดยสำรทีถู่กกวำ่บัตรโดยสำรประเภทอืน่) 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เท่ำกับ 96.5 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 48.2% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน สำเหตุหลัก

เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19  

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ 9 เดอืน ปี 63/64 เท่ำกับ 29.7 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.1% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น จำก

กำรยกเลกิสว่นลดค่ำโดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับบัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2563 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

   

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต  
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คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ )

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY )



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563) 6 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 63/64                                                                    15 กมุภำพันธ ์2564  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 มจี ำนวน 51,369.4 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ50,310.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 875.2 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 184.2 ลำ้นบำท 

(สนิทรัพยอ์ืน่สว่นใหญค่อืลูกหนี้จำกสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 182.7 ลำ้นบำท) หนี้สนิรวมมจี ำนวน 88.6 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ุทธ ิ(NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 51,280.8 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 8.8598 บำทต่อหน่วย ลดลงจำก 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 สำเหตหุลักเนื่องมำจำกรำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุดังกล่ำวขำ้งตน้ 
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทนุ กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อปี ในกรณีทีก่องทนุ

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

เนื่องจำกกองทนุมกีำรบันทกึขำดทนุสะสมในไตรมำสนี้ กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับไตรมำส 3 ปี 63/64 จ ำนวน 

0.125 บำทต่อหน่วย จะจ่ำยในรูปของกำรคนืเงนิทนุ โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไม่ไดร้ับสทิธใินกำรรับคนืเงนิทุน (XN) วันที ่24 กมุภำพันธ ์

2564 ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่1 มนีำคม 2564 และจ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่15 มนีำคม 2564  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส ำหรับ 9 เดอืน ปี 63/64 จะเท่ำกับ 0.259 บำทต่อหน่วย ในรูปของกำรคนืเงนิทุน 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 50,310.0 53,210.0 

 รำคำทนุ 61,601.9 61,536.2 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 875.2 1,024.8 

สนิทรัพยอ์ืน่ 184.2 94.6 

รวมสนิทรพัย ์ 51,369.4 54,329.4 

รวมหนีส้นิ 88.6 97.0 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 51,280.8 54,232.4 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 56,820.8 57,596.4 

ขาดทุนสะสม  (5,540.0) (3,364.0) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 8.8598 9.3698 

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 

ไตรมาส 3 ปี 63/64 - - 10 0.125 0.125 

รวม 1-25 4.342 1-10 1.108 5.450 


