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1 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ค ำนวณโดยปรับเหตุกำรณ์พเิศษเพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ 

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 63/64 สรปุผลการด าเนนิงานประจ าปี 63/64 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 ลดลง 41.6% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 27.1% จำก
ไตรมำสก่อน เป็น 851.4 ลำ้นบำท 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับปี 63/64 ลดลง 45.5% จำกปีกอ่น 

อยู่ที ่3,714.9 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64  
จ ำนวน 28.4 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 43.8% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 28.1% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับปี 63/64 มจี ำนวน 124.9 ลำ้น

เทีย่วคน ลดลง 47.3% จำกปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 เทำ่กับ 

30.0 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.9% จำกไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 1.4% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับปี 63/64 เท่ำกับ 29.7 บำท

ตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.5% จำกปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 ลดลง 56.7% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 47.3% 

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 425.3 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับปี 63/64 เทำ่กับ 2,112.6 ลำ้นบำท ลดลง 

56.2% จำกปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 

จ ำนวน 406.9 ลำ้นบำท ลดลง 57.7% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 48.5% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับปี 63/64 ลดลง 56.9% 

จำกปีกอ่น เป็น 2,037.4 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 ลดลง 5.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลง 140.6% จำกไตรมำสก่อน 

เป็น (5,235.4) ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับปี 63/64 ลดลง 17.0% จำกปีกอ่น เป็น (5,834.6) ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 4 

ปี 63/64 เทำ่กับ 95.7% เทยีบกับ 98.0% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 97.9% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับปี 63/64 

เทำ่กับ 96.4% เทยีบกับปีกอ่นที ่98.2%  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 

อัตรำ 0.049 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

จะจ่ำยวันที ่28 มถินุำยน 2564  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับปี 63/64 

เทำ่กับ 0.308 บำทต่อหน่วย เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิทุน  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่ 31 มนีำคม 2564 

เท่ำกับ 45,321.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.8303 บำทต่อหน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 4 
ปี 63/64 

ไตรมาส 4 

ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 3 

ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

ปี  

63/64 

ปี  

62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่นแป
ลง (QoQ) 

  รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ
     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 

424.5 978.4  (56.6)% 805.0  (47.3)% 2,107.8 4,798.4 (56.1)% 

  ดอกเบีย้รับ   0.8 3.9  (78.9)%   1.3   (36.7)% 4.8 20.3 (76.4)% 

รายไดร้วม 425.3 982.3  (56.7)%  806.3 (47.3)% 2,112.6 4,818.7 (56.2)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    15.8 17.0    (6.7)%    15.7    0.7% 66.7 74.0 (10.0)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       2.6 2.8 (7.5)%      1.2 115.0%  8.5 14.7 (41.9)% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  18.4 19.8  (6.8)%  16.9 8.8% 75.2 88.7 (15.3)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  406.9 962.5  (57.7)%  789.4  (48.5)% 2,037.4 4,730.0 (56.9)% 

ขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุ  (5,642.3) (5,907.4)  4.5%  (2,965.5)  (90.3)% (7,872.0) (6,729.8) (17.0)% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  (5,235.4) (4,944.9) (5.9)%  (2,176.1)  (140.6)% (5,834.6) (1,999.8) (191.8)% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 95.7% 98.0%  97.9%  96.4% 98.2%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 4  
ปี 63/64 

ไตรมาส 4 
ปี 62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 3 
ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

ปี  
63/64 

ปี  
62/63 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 851.4 1,457.5 (41.6)% 1,167.5 (27.1)% 3,714.9 6,814.2 (45.5)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 426.9 479.1 (10.9)% 362.5 17.8% 1,607.1 2,015.8 (20.3)% 

   คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน 120.7 147.9 (18.4)% 124.6 (3.2)% 562.0 693.0 (18.9)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง 126.4 141.2 (10.5)% 114.2 10.7% 467.4 466.0 0.3% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 77.8 90.8 (14.3)% 79.6 (2.3)% 321.7 372.9 (13.7)% 

   คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ 19.3 17.2 12.5% 0.0 N/A 19.4 17.3 12.1% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย*    27.5 16.3 69.1% 14.2 94.4% 66.6 69.7 (4.4)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ*  30.3 26.4 14.3% 14.7 106.2% 77.2 92.6 (16.7)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ  24.9 39.3 (36.5)% 15.2 64.1% 92.8 304.3 (69.5)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ
424.5 978.4 (56.6)% 805.0 (47.3)% 2,107.8 4,798.4 (56.1)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 
50.0% 67.1%  69.0%  56.7% 70.4%  

 

* คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยบำงรำยกำรมกีำรจัดประเภทใหมไ่ปอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ ๆ ตัง้แต ่เม.ย. 63 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 4 ปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 เทำ่กับ 425.3 ลำ้นบำท ลดลง 56.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 47.3% 

จำกไตรมำสก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธิ

จำกกำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำนซึง่อยู่ที ่424.5 ลำ้นบำท ลดลง 56.6% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 47.3% จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 851.4 ลำ้นบำท ลดลง 41.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 27.1% 

จำกไตรมำสก่อน จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ลดลงจำกผลกระทบของ COVID-19 รำยละเอียดเพิ่มเติมอำ้งองิได  ้ที่หัวขอ้ 

“ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 และ ปี 63/64”   
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คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 4 ปี 63/64 เท่ำกับ 426.9 ลำ้นบำท ลดลง 10.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนทีย่ังไมม่กีำรปรับฐำนเงนิเดอืน และมกีำรปันสว่นลดลงจำกกำรเปิดสว่นตอ่ขยำยรถไฟฟ้ำบทีเีอส 

2)  คำ่ซอ่มบ ำรุง เนื่องจำกปีนี้ไมม่คีำ่ใชจ่้ำยส ำหรับระยะทำงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถสว่นเกนิ 

3) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ในไตรมำสนี้มีค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท และค่ำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท ขณะทีปี่ก่อน

มคีำ่ปรับปรุงคลืน่วทิยจุ ำนวน 22.4 ลำ้นบำท และคำ่รถไฟฟ้ำจ ำนวน 1.9 ลำ้นบำท) และ 

4) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และคำ่รักษำควำมปลอดภัยลดลง  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมเพิม่ขึน้ 17.8% เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของ  

1) คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิทีจ่่ำยทุกไตรมำส 4  

2) คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ ๆ (คำ่ทดสอบสิง่แวดลอ้มรอบใหญปี่นี้ (ทดสอบรอบใหญท่กุ 2 ปี)) และ 

3) คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย (มโีครงกำรวเิครำะหก์ำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำรและอัตรำคำ่โดยสำร) 

ในไตรมำสนี้อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิอยู่ที ่50.0% เมือ่เทยีบกับ 67.1% ในไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และ 69.0% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 4 ปี 63/64 ค่ำใชจ่้ำยรวมเทำ่กับ 18.4 ลำ้นบำท ลดลง 6.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกคำ่ธรรมเนียมในกำร

บรหิำรกองทุนลดลง แต่ค่ำใชจ่้ำยรวมเพิม่ขึน้ 8.8% จำกไตรมำสก่อน สำเหตุหลักเกดิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรปิดสมุดทะเบยีน

เพือ่จ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 4 ปี 63/64 เทำ่กับ 406.9 ลำ้นบำท ลดลง 57.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

48.5% จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรลดลงของรำยไดร้วมดังกลำ่วขำ้งตน้  

ในไตรมำส 4 ปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิเป็น 95.7% เทียบกับ 98.0% ในไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

และ 97.9% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 4 ปี 63/64 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 5,642.3 ลำ้นบำท เนื่องจำก  

(1) มลูคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูค่ำยตุธิรรมลดลงจ ำนวน 5,520.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) 

สำเหตหุลักมำจำกผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม ่รวมถงึมกีำรปรับปรุงสมมตฐิำนต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิ

และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึน้ (อำทิ กำรปรับลดประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ กำรปรับลดจ ำนวน

นักท่องเที่ยวใน กทม. กำรปรับลดอัตรำเงนิเฟ้อ กำรชะลอกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำรระบบรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวส่วนหลัก 

กำรปรับปรุงกำรเปิดรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ รวมถงึกำรปรับปรุงอัตรำค่ำแรกเขำ้ของรถไฟฟ้ำสำยอืน่ เป็นตน้) ซึง่สง่ผลกระทบต่อ

ประมำณกำรผลกำรด ำเนนิงำนของรถไฟฟ้ำบทีเีอสตัง้แตปี่ 64/65 จนถงึสิน้สดุสญัญำสมัปทำน และ  

(2) กำรบันทกึเงนิลงทุนในสถำนีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ ำนวน 122.1 ลำ้นบำท1  

มูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธ ิณ วันที ่31 มนีำคม 2564 อยู่ที ่44,790.0 ลำ้นบำท จำก 50,310.0 ลำ้นบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และจำกปีกอ่นที ่52,410.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 

หมำยเหตุ: มูลค่ำทรัพย์สนิกจิกำรโครงสรำ้งพื้นฐำนที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธิในรำยไดสุ้ทธิ

ตำมสัญญำสัมปทำนทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น (5,235.4) ลำ้นบำท ลดลง 5.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 140.6% จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกกำรวัดมลูคำ่เงนิลงทนุสงู  

 
1  คำ่กอ่สรำ้งสถำนีเซนตห์ลยุสถ์ูกบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุ

เพิม่ขึน้เป็น 61,724.0 ลำ้นบำท (จำก 61,601.9 ลำ้นบำท ณ 31 ธ.ค. 2563 และจำก 61,472.2 ลำ้นบำท ณ 31 ม.ีค. 2563) 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2564) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และ ประจ ำปี 63/64                                                                    31 พฤษภำคม 2564  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิปี 63/64 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับปี 63/64 เป็น 2,112.6 ลำ้นบำท ลดลง 56.2% จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำก

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้่าโดยสารส ำหรับปี 63/64 จ ำนวน 3,714.9 ลำ้นบำท ลดลง 45.5% จำกปีก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรลดลงของ

จ ำนวนผูโ้ดยสำรจำกผลกระทบของ COVID-19 ซึง่มำกกว่ำจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ป้อนเขำ้ส่วนหลักจำกกำรเปิดส่วนต่อขยำย

สำยสเีขยีวเหนือและสถำนีเซนตห์ลุยส ์รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธุรกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 

และปี 63/64” 

ส ำหรับปี 63/64 ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานรวม เท่ำกับ 1,607.1 ลำ้นบำท ลดลง 20.3% จำกปีก่อน สำเหตุหลักเกดิจำก

กำรลดลงของ  

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

ค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 25.5 ลำ้นบำท และค่ำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท เทยีบกับ ค่ำรถไฟฟ้ำจ ำนวน 161.4 ลำ้นบำท 

ค่ำปรับปรุงคลืน่วทิยุจ ำนวน 42.2 ลำ้นบำท และค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัตจิ ำนวน 31.5 ลำ้นบำท 

ในปีกอ่น) 

2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนจำกกำรจ่ำยโบนัสลดลง กำรไมป่รับฐำนเงนิเดอืน และกำรปันสว่นค่ำใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยใหม่

สำยสเีขยีว และ 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกชัว่โมงกำรเดนิรถลดลงในชว่งเคอรฟิ์ว และจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง รวมถงึ

คำ่รักษำควำมปลอดภัยลดลง  

ส ำหรับปี 63/64 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิเป็น 56.7% ลดลงจำก 70.4% ในปีกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับปี 63/64 คำ่ใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 75.2 ลำ้นบำท ลดลง 15.3% จำกปีกอ่น สำเหตหุลักเนื่องจำกคำ่ธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทนุลดลง 

และค่ำใชจ่้ำยในกำรปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลดลง รวมถงึไมม่คีำ่จัดประชมุสำมัญผูถ้อืหน่วยลงทนุประจ ำปี 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

ส ำหรับปี 63/64 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิเท่ำกับ 2,037.4 ลำ้นบำท ลดลง 56.9% จำกปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำกรำยไดร้วมทีล่ดลง

ดังอธบิำยขำ้งตน้ 

ส ำหรับปี 63/64 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธเิป็น 96.4% ลดลงจำก 98.2% ในปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ส ำหรับปี 63/64 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 7,872.0 ลำ้นบำท เนื่องจำก  

1) มูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธติำมมูลค่ำยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 7,620.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด) 

สำเหตุหลักมำจำกผลกระทบของ COVID-19 รอบใหม่ รวมถงึมกีำรปรับปรุงสมมตฐิำนต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิ

และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึ้น (อำทิ กำรปรับลดประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ กำรปรับลดจ ำนวน

นักท่องเที่ยวใน กทม. กำรปรับลดอัตรำเงนิเฟ้อ กำรชะลอกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำรระบบรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีวส่วนหลัก กำร

ปรับปรุงกำรเปิดรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ รวมถงึกำรปรับปรุงอัตรำค่ำแรกเขำ้ของรถไฟฟ้ำสำยอืน่ เป็นตน้ ) ซึง่ส่งผลต่อกำร

ประมำณกำรผลกำรด ำเนนิงำนของรถไฟฟ้ำบทีเีอสตัง้แตปี่ 64/65 จนถงึสิน้สดุสญัญำสมัปทำน และ  

2) กำรบันทกึเงนิลงทนุในสถำนีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ ำนวน 251.8 ลำ้นบำท 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับปี 63/64 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 191.8% จำกปีกอ่น เป็น (5,834.6) ลำ้นบำท เนื่องจำกรำยได ้

จำกกำรลงทนุสทุธลิดลง และขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุ 

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2564) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และ ประจ ำปี 63/64                                                                    31 พฤษภำคม 2564  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 4 และ ปี 63/64   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 จ ำนวน 28.4 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 43.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนี้ลดลง 28.1% 

เป็นผลมำจำกกำรระบำดของ COVID-19 รอบใหมต่ัง้แตป่ลำยเดอืนธันวำคม 2563 สว่นใหญ่มำจำกกลุม่ในสมุทรสำคร  

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 30.0 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ 

1.4% จำกไตรมำสกอ่น โดยกำรเพิม่ขึน้จำกปีกอ่นเป็นผลมำจำกกำรยกเลกิสว่นลดคำ่โดยสำรส ำหรับบัตรเตมิเงนิ (Purse) ใหเ้ทำ่กับ

บัตรรำยเทีย่ว (Single Journey Card) ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2563 และ กำรรับรูร้ำยไดส้ ำหรับบัตรรำยเดอืนทีไ่ม่มผีูม้ำใชส้ทิธิ

จำกกำรขยำยอำยุกำรใชง้ำนใหเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เมือ่ปีทีแ่ลว้ 

ส ำหรับปี 63/64 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เท่ำกับ 124.9 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 47.3% จำกปีกอ่น สำเหตุหลักเนื่องจำกผลกระทบจำก 

COVID-19 ตัง้แต่เมษำยน 2563 และ กำรระบำดรอบใหม่เรื่อยมำตลอดทัง้ปี สะทอ้นถงึกจิกรรมนอกบำ้นที่ลดลง นักท่องเที่ยว

ลดลง และกำรท ำงำนจำกที่บำ้นมำกขึน้ แต่ถงึแมจ้ ำนวนผูโ้ดยสำรจะลดลงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ในปีนี้ยังมีกำรเปิด

ใหบ้รกิำรเต็มรูปแบบของสว่นตอ่ขยำยสำยสเีขยีวเหนือและสถำนีเซนตห์ลุยสเ์พิม่เตมิดว้ย 

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ปี 63/64 เทำ่กับ 29.7 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 2.5% จำกปีกอ่น จำกกำรยกเลกิสว่นลดค่ำโดยสำร

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

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายไตรมาส 

   

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายไตรมาส  

  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายปี คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายปี 

  

   

หมำยเหต:ุ อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ขำ้งตน้ค ำนวณโดยปรับเหตกุำรณ์พเิศษ   
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 
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ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และประจ ำปี 63/64 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2564) 6 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และ ประจ ำปี 63/64                                                                    31 พฤษภำคม 2564  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 มจี ำนวน 45,479.4 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ 44,790.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 672.5 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 16.9 ลำ้นบำท 

หนี้สนิรวมมีจ ำนวน 157.5 ลำ้นบำท (ส่วนใหญ่คือค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยของสถำนี S4 100.5 ลำ้นบำท) สนิทรัพย์สุทธ ิ (NAV) 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 เท่ำกับ 45,321.9 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.8303 บำทตอ่หน่วย ลดลงจำก ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

สำเหตหุลักเนื่องมำจำกรำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุดังกลำ่วขำ้งตน้ 
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทนุ กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อปี ในกรณีทีก่องทนุ

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

เนื่องจำกกองทนุมกีำรบันทกึขำดทนุสะสมในไตรมำสนี้ กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับไตรมำส 4 ปี 63/64 จ ำนวน 

0.049 บำทต่อหน่วย จะจ่ำยในรปูของกำรคนืเงนิทนุ โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไมไ่ดร้ับสทิธใินกำรรับคนืเงนิทนุ (XN) วันที ่10 มถินุำยน 2564 

ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่14 มถินุำยน 2564 และจ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่28 มถินุำยน 2564  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส ำหรับปี 63/64 เท่ำกับ 0.308 บำทต่อหน่วย ในรูปของกำรคนืเงนิทุน 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 31 มนีาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มนีาคม 2563 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 44,790.0 50,310.0 52,410.0 

 รำคำทนุ 61,724.0 61,601.9 61,472.2 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 672.5 875.2 997.5 

สนิทรัพยอ์ืน่ 16.9 184.2 54.1 

รวมสนิทรพัย ์ 45,479.4 51,369.4 53,461.6 

รวมหนีส้นิ 157.5 88.6 53.6 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 45,321.9 51,280.8 53,408.0 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 56,097.3 56,820.8 58,348.8 

ขาดทุนสะสม  (10,775.4) (5,540.0) (4,940.8) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 7.8303 8.8598 9.2273 

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 

ไตรมำส 3 ปี 63/64 - - 10 0.125 0.125 

ไตรมาส 4 ปี 63/64 - - 11 0.049 0.049 

รวม 1-25 4.342 1-11 1.157 5.499 


