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กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 64/65             16 สงิหำคม 2564       

สรปุผลการด าเนนิงาน  

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานของกองทุน  

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 เท่ำกับ 491.7 ลำ้นบำท ลดลง 11.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 42.2% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ในไตรมำส 1 ปี 64/65 มจี ำนวน 16.2 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 12.2% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 42.8% จำกไตรมำสกอ่น  

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่1 ในไตรมำส 1 ปี 64/65 เท่ำกับ 30.3 บำทต่อเที่ยวกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 1.2% เมื่อเทียบกับ

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.0% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 เท่ำกับ 166.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น แต่ลดลง 

60.8% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 มจี ำนวน 147.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

แตล่ดลง 63.8% จำกไตรมำสกอ่น  

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 เป็น 57.4 ลำ้นบำท ลดลง 93.5% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 101.1% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกไตรมำสนี้มีกำรรับรู ้

ขำดทุนสุทธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีกำรรับรูร้ำยกำรก ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

และไตรมำสก่อนมีกำรรับรูร้ำยกำรขำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวนมำก กำรรับรูร้ำยกำรขำดทุนสุทธจิำกเงนิลงทุนในไตรมำสนี้ 

เนื่องจำกมีกำรปรับประมำณกำรรำยไดสุ้ทธ ิ9 เดือนหลังของปี 64/65 ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง

ของ COVID-19 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 เทำ่กับ 88.4% 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 เทำ่กับ 45,095.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.7912 บำทต่อหน่วย  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน  

 

 
 

 
1  อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ค ำนวณกอ่นเหตกุำรณ์พเิศษ เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ   
 

  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 64/65 

ไตรมาส 1  
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 4  
ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

   รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธิ* 
    (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 

166.1 
 

141.4 
 

 17.5% 
 

424.5 
 

 (60.9)% 
 

   ดอกเบีย้รับ  0.6 2.0  (71.9)%   0.8   (32.0)% 

รายไดร้วม  166.7  143.4  16.3% 425.3 (60.8)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    16.7    18.9    (11.6)%    15.8    5.6% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       2.6      1.3 106.8%      2.6 (0.3)%  

คา่ใชจ้า่ยรวม  19.3  20.2  (4.2)%  18.4  4.8% 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ  147.4  123.2  19.6%  406.9  (63.8)% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน  (90.0)  762.9  (111.8)%  (5,642.3)  98.4% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  57.4  886.1  (93.5)%  (5,235.4)  101.1% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 88.4% 85.9%  95.7%  
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ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 1 
ปี 64/65 

ไตรมาส 1  
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 4  
ปี 63/64 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

รายไดค้า่โดยสาร  491.7  553.0 (11.1)% 851.4  (42.2)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม  325.6  411.6 (20.9)% 426.9  (23.7)% 

   คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน    115.5    146.4   (21.1)% 120.7  (4.3)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง    111.5    111.1   0.4% 126.4  (11.7)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค    77.8    79.7   (2.4)% 77.8  0.0% 

   คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ    0.0    0.0 N/A 19.3  (99.9)% 

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย      7.1    10.6    (33.8)% 27.5    (74.4)% 

   คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ      12.8    17.6     (27.2)% 30.3    (57.6)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ       0.9      46.2     (98.0)% 24.9    (96.3)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ  166.1  141.4  17.5% 424.5  (60.9)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 33.8% 25.6%  50.0%  

 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 จ ำนวน 166.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 16.3% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 

60.8% จำกไตรมำสก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนินงำน

ระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำน  เพิม่ขึน้ 17.5% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 

60.9% จำกไตรมำสกอ่นเป็น 166.1 ลำ้นบำท  

ในไตรมำสนี้รำยไดค้ำ่โดยสำรจ ำนวน 491.7 ลำ้นบำท ลดลง 11.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 42.2% จำกไตรมำสกอ่น 

สำเหตุหลักมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2564 รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำร

ด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 1 ปี 64/65”  

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม จ ำนวน 325.6 ลำ้นบำท ลดลง 20.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักเกดิจำก

กำรลดลงของ 

1)  รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (ในปีกอ่นมคีำ่ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้ำ่โดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท) และ 

2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน เนื่องจำกมกีำรปันสว่นลดลงจำกกำรเปิดสว่นตอ่ขยำยรถไฟฟ้ำสำยสเีขยีว 

ถำ้เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลง 23.7% สำเหตหุลักเนื่องจำกกำรลดลงของ 

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (ไตรมำสกอ่นมคีำ่ปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท และคำ่รถไฟฟ้ำจ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท)  

2)  คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย (ไตรมำสกอ่นมโีครงกำรวเิครำะหก์ำรเดนิทำงของผูโ้ดยสำรและอัตรำค่ำโดยสำร)  

3)  คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ เนื่องจำกมกีำรก ำหนดจ่ำยในไตรมำส 4 ของทกุปี และ 

4) คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ ๆ (ไตรมำสกอ่นมคีำ่ทดสอบสิง่แวดลอ้มรอบใหญ ่(ทดสอบรอบใหญท่กุ 2 ปี)) 

ในไตรมำสนี้อัตรำก ำไรจำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธเิป็น 33.8% เมือ่เทยีบกับ 25.6% ในไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และ 50.0% ในไตรมำสกอ่น เนื่องจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรลดลงมำกจำกสถำนกำรณ์ COVID-19   

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 1 ปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมจ ำนวน 19.3 ลำ้นบำท ลดลง 4.2% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกคำ่ธรรมเนียม

และค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุลดลง อยำ่งไรก็ตำม คำ่ใชจ่้ำยรวมเพิม่ขึน้ 4.8% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกมคีำ่ทีป่รกึษำ

ประจ ำปีทีจ่่ำยทุกไตรมำส 1 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธใินไตรมำส 1 ปี 64/65 จ ำนวน 147.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตุหลักเนื่องจำกรำยไดร้วมเพิม่ขึน้ แต่รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธลิดลง 63.8% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตุหลักเนือ่งจำก

รำยไดร้วมลดลง 

ในไตรมำส 1 ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธเิป็น 88.4% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นที ่ 85.9% 

และไตรมำสกอ่นที ่95.7%  
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ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 1 ปี 64/65 กองทนุรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด) จำกมูลคำ่เงนิลงทุน

ในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมูลค่ำยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกมกีำรปรับประมำณกำรรำยไดส้ทุธ ิ

9 เดือนหลังของปี 64/65 ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเนื่องของ COVID-19 มูลค่ำเงนิลงทุนใน

สัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธ ิณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2564 ลดลงมำที่ 44,700.0 ลำ้นบำท จำก 44,790.0 ลำ้นบำท 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 และลดลงจำกปีกอ่นที ่53,220.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถินุำยน 2563 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ไตรมำส 1 ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 93.5% จำกปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 101.1% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น 57.4 ลำ้นบำท สำเหตุหลักเนื ่องจำกกำรรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 90.0 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ กำรรับรู ้

รำยกำรก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำกในปีกอ่น และกำรรับรูร้ำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำกในไตรมำสกอ่น 

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 64/65    

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 64/65 จ ำนวน 16.2 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 12.2% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 42.8% จำกไตรมำสก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรระบำดของ COVID-19 รอบใหม่ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2564 

โดยทำงรัฐบำลไดอ้อกประกำศปิดกจิกำรชั่วครำวในสถำนบรกิำรตำ่ง ๆ และขอควำมร่วมมอืใหป้ระชำชนอยู่บำ้นและท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 

เพือ่เป็นกำรควบคมุกำรแพร่เชือ้ อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ไตรมำสนี้เท่ำกับ 30.3 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 1.2% เมือ่เทยีบกับ

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.0% จำกไตรมำสก่อน  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

           
     

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต 

 

 

  

18.5

38.7 39.4

28.4
16.2

-63.4%

109.2%

2.0%
-28.1%

-42.8%-69.0%
-39.5% -37.4% -43.8%

-12.2%

ไตรมาส 1
ปี 63/64

ไตรมาส 2
ปี 63/64

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 1
ปี 64/65

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ)
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คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ )

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY )

* อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยขำ้งตน้ค ำนวณก่อนเหตุกำรณ์พเิศษ
เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ 
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วันที ่ 30 มถินุำยน 2564 มจี ำนวน 45,196.6 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และ

โอนสทิธริำยไดสุ้ทธ ิ 44,700.0 ลำ้นบำท เงนิลงทุนในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 374.0 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 

122.6 ลำ้นบำท (สว่นใหญ่เป็นลกูหนี้สัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิ ำนวน 120.1 ลำ้นบำท) หนี้สนิรวมมจี ำนวน 100.9 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 เทำ่กับ 45,095.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.7912 บำทต่อหน่วย 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่กองทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ  

ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 กองทนุมขีำดทนุสะสม จ ำนวน 10,718.0 ลำ้นบำท กองทนุจงึไมส่ำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ส ำหรับไตรมำสนี้ ทัง้นี้ กองทนุมเีงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน ส ำหรับรอบวันที ่1 เมษำยน 2564 ถงึ วันที ่30 มถินุำยน 2564 คดิเป็น

มูลค่ำต่อหน่วยประมำณ 0.025 บำท ดังนั้น กองทุนจะยังไม่จ่ำยเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนในรูปของเงนิคืนทุนในไตรมำสนี้  

แต่จะยกไปจ่ำยในงวดถัดไป  

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 
   

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 30 มถิุนายน 2564 31 มนีาคม 2564 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 44,700.0 44,790.0 

 รำคำทนุ 61,724.0 61,724.0 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 374.0 672.5 

สนิทรัพยอ์ืน่ 122.6 16.9 

รวมสนิทรพัย ์ 45,196.6 45,479.4 

รวมหนีส้นิ 100.9 157.5 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 45,095.7 45,321.9 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 55,813.7 56,097.3 

ขาดทุนสะสม  (10,718.0) (10,775.4) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 7.7912 7.8303 

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 

ปี 63/64 - - 9-11 0.308 0.308 

รวม 1-25 4.342 1-11 1.157 5.499 


