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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ  

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 2 
ปี 64/65 

ไตรมาส 2 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 

ปี 64/65 

%
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

ครึง่แรก 
ปี 64/65 

ครึง่แรก 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

%
เปลีย่นแ
ปลง 
(QoQ)   รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ

     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 
9.8 736.8  (98.7)% 166.1  (94.1)% 175.9 878.2 (80.0)% 

  ดอกเบีย้รับ   0.3   0.7  (46.0)%  0.6   (35.7)% 0.9 2.7 (65.4)% 

รายไดร้วม  10.1  737.5 (98.6)%  166.7 (93.9)% 176.8 880.9 (79.9)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    13.8    16.2    (14.5)%    16.7    (17.3)% 30.5 35.1 (12.9)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       2.7      3.4 (21.5)%      2.6 5.2%  5.3 4.7 2.5% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  16.5  19.6  (15.7)%  19.3  (14.3)% 35.8 39.8 (9.9)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ (6.4)  717.9 (100.9)%  147.4 (104.3)% 141.0 841.1 (83.2)% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ  349.5  (27.2) 1,386.0%  (90.0)  (488.3)% 259.5 735.7 (64.7)% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  343.1  690.7 (50.3)%  57.4  497.8% 400.5 1,576.8 (74.6)% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) (62.9)% 97.3%  88.4%  79.7% 95.5%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 

 

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 2 ปี 64/65 สรปุผลการด าเนนิงานครึง่แรกปี 64/65 

• รายได้ค่าโดยสาร ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 ลดลง 

70.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 32.0% 

จำกไตรมำสก่อน เป็น 334.2 ลำ้นบำท 

• รายไดค้่าโดยสาร ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 ลดลง 51.3% 

จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น อยูท่ี ่825.9 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู ้โดยสารรวม  ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65  

จ ำนวน 10.6 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 72.5% เมื่อเทียบกับ

ไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 34.4% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับครึ่งแรกปี 64/65 มีจ ำนวน 

26.9 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 53.0% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 63/64 เท่ำกับ 

31.4 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 6.2% จำกไตรมำส
เดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 3.6% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 เท่ำกับ 

30.7 บำทต่อเที่ยวกำรเดินทำง เพิ่มขึ้น 3.5% จำกงวด

เดยีวกันของปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 ลดลง 98.6% 

จำกไตรมำสเด ียวกันของปีก่อน และลดลง 93.9% 

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 10.1 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 เทำ่กับ 176.8 ลำ้นบำท 

ลดลง 79.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 

จ ำนวน (6.4) ลำ้นบำท ลดลง 100.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 104.3% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 ลดลง 

83.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 141.0 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ุทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 อยู่ที่ 343.1 ลำ้นบำท ลดลง 

50.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกรำยไดจ้ำก

กำรลงทนุสทุธลิดลง แตเ่พิม่สงูขึน้ 497.8% จำกไตรมำสกอ่น  

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 ลดลง 74.6% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

เป็น 400.5 ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 2 

ปี 64/65 เทำ่กับ (62.9)% เทยีบกับ 97.3% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 88.4% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับครึง่แรก

ปี 64/65 เทำ่กับ 79.7% เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นที ่

95.5%  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 

เท่ำกับ 45,438.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.8505 บำทต่อหน่วย 
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รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 2  
ปี 64/65 

ไตรมาส 2 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 1 
ปี 64/65 

%
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

ครึง่แรก 
ปี 64/65 

ครึง่แรก 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 334.2 1,142.9 (70.8)% 491.7 (32.0)% 825.9 1,695.9 (51.3)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 324.4 406.1 (20.1)% 325.6 (0.3)% 650.0 817.7 (20.5)% 

   คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน 119.1 170.2 (30.0)% 115.5 3.2% 234.6 316.6 (25.9)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง 108.7 115.8 (6.2)% 111.5 (2.6)% 220.2 226.9 (3.0)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 69.0 84.6 (18.5)% 77.8 (11.3)% 146.8 164.3 (10.7)% 

   คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิ 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 N/A 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย    3.9 14.3 (72.6)% 7.1 (44.5)% 11.0 24.9 (56.0)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  19.2 14.7 31.5% 12.8 50.0% 32.0 32.3 (0.6)% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ  4.5 6.5 (31.0)% 0.9 380.4% 5.4 52.7 (89.7)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ
9.8 736.8 (98.7)% 166.1 (94.1)% 175.9 878.2 (80.0)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 
2.9% 64.5%  33.8%  21.3% 51.8%  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 2 ปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 เทำ่กับ 10.1 ลำ้นบำท ลดลง 98.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 93.9% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำก

กำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำนซึง่อยู่ที ่9.8 ลำ้นบำท ลดลง 98.7% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 94.1% จำกไตรมำสกอ่น จำกผลกระทบ COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ 

ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 334.2 ลำ้นบำท ลดลง 70.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 32.0% 

จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีล่ดลง 72.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 34.4% จำกไตรมำสก่อน 

เป็น 10.6 ลำ้นเทีย่วคน จำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ แต่บำงสว่นหักกลบกับอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้  6.2% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 3.6% จำกไตรมำสกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิได ้ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำน

ของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 64/65”   

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 2 ปี 64/65 เท่ำกับ 324.4 ลำ้นบำท ลดลง 20.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน ในไตรมำสนี้ไมม่กีำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำน (ปีกอ่นมีกำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนจ ำนวน 32.0 ลำ้นบำท) 

และปันสว่นคำ่ใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยสำยสเีขยีวเต็มรูปแบบ  

2) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรและชัว่โมงกำรเดนิรถลดลง ท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง 

3) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงสง่ผลใหค้่ำคอมมชิชั่นจำกกำรใชบ้ัตรแรบบทิลดลง ไม่มคี่ำใชจ้่ำย

ส ำหรับคำ่แรบบทิรวีอรด์ส รวมถงึคำ่โฆษณำประชำสมัพันธล์ดลง  

เมื ่อเปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลงเล็กนอ้ย 0.3% จำก (1) ค่ำสำธำรณูปโภคลดลง 

เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรและชั่วโมงกำรเดนิรถลดลง ท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง แต่บำงส่วนหักกลบกับ (2) ค่ำใชจ่้ำยในกำร

บรหิำรและอืน่ๆ เพิม่ขึน้ เนื่องจำกมีค่ำตรวจสอบคุณภำพสิง่แวดลอ้ม และค่ำเบีย้ประกันพนักงำนที่บันทกึในไตรมำสนี้จ ำนวน 

2 ไตรมำส 

ในไตรมำสนี้อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ  ิลดลงอยู่ที่ 2.9% เมื่อเทียบกับ 64.5% 

ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และจำก 33.8% ในไตรมำสกอ่น เนื่องจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรทีล่ดลงดังอธบิำยขำ้งตน้ 
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คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 2 ปี 64/65 ค่ำใชจ้่ำยรวมเท่ำกับ 16.5 ลำ้นบำท ลดลง 15.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 14.3% 

จำกไตรมำสกอ่น โดยกำรลดลงจำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน สำเหตุหลักเกดิจำกค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทุนลดลง 

ขณะทีก่ำรลดลงจำกไตรมำสกอ่นมสีำเหตุหลักมำจำกไตรมำสก่อนมกีำรบันทกึค่ำทีป่รกึษำประจ ำปี   

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 2 ปี 64/65 เท่ำกับ (6.4) ลำ้นบำท ลดลง 100.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

104.3% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักเนื่องจำกรำยไดร้วมลดลงดังกลำ่วขำ้งตน้ 

ในไตรมำส 2 ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธเิป็น (62.9)% เทยีบกับ 97.3% ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และ 88.4% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 2 ปี 64/65 กองทุนรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 349.5 ลำ้นบำท เนื่องจำก (1) มูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธติำมมูลค่ำยตุธิรรมเพิม่ขึน้จ ำนวน 350.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) เนื่องจำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธิ

ครึง่หลังปี 64/65 คำดกำรณ์วำ่จะค่อย ๆ  เพิม่ขึน้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำย ท ำใหม้ลูค่ำปัจจุบัน

ของกระแสเงนิสดทีเ่หลอืเพิม่ขึน้มำกกวำ่กระแสเงนิสดทีห่ำยไปจำกระยะเวลำของอำยุสญัญำสมัปทำนทีส่ัน้ลง แต่บำงสว่นหักกลบกับ 

(2) กำรบันทกึเงนิลงทุนในสถำนีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท1 โดยมูลค่ำเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 อยูท่ี ่ 45,050.0 ลำ้นบำท จำก 44,700.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 และจำกปีกอ่นที ่

53,210.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น 343.1 ลำ้นบำท ลดลง 50.3% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น จำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธทิีล่ดลง แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน 

เพิม่สงูขึน้ 497.8% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกมกีำรรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุสงูดังอธบิำยกอ่นหนำ้ 

  

 
1  คำ่กอ่สรำ้งสถำนีเซนตห์ลยุสถ์กูบันทกึเป็นเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ (สนิทรัพยใ์นงบดลุ) ท ำใหร้ำคำทนุเพิม่ขึน้เป็น 

61,724.5 ลำ้นบำท จำก 61,724.0 ลำ้นบำท ณ 30 ม.ิย. 2564 และจำก 61,536.2 ลำ้นบำท ณ 30 ก.ย. 2563  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2564) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 64/65                                                                    15 พฤศจกิำยน 2564  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิครึง่แรกปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 เป็น 176.8 ลำ้นบำท ลดลง 79.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้่าโดยสารส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 จ ำนวน 825.9 ลำ้นบำท ลดลง 51.3% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

กำรลดลงของจ ำนวนผูโ้ดยสำร 53.0% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เป็น 26.9 ลำ้นเที่ยวคน จำกผลกระทบของ COVID-19 

แตบ่ำงสว่นหักกลบกับกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ที่ 3.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ี่

หัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 2 และครึง่แรก ปี 64/65” 

ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 650.0 ลำ้นบำท ลดลง 20.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตุหลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน เนื่องจำกไม่มีกำรจ่ำยโบนัสใหแ้ก่พนักงำน และกำรปันส่วนค่ำใชจ้่ำยลดลงจำกกำรเปิดส่วนต่อขยำย

สำยสเีขยีวเต็มรูปแบบ 

2) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (เทยีบกับ ค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท 

ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น) 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และ  

4) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงสง่ผลใหค้่ำคอมมชิชั่นจำกำรใชบั้ตรแรบบทิลดลง ไม่มคี่ำใชจ่้ำยส ำหรับ

คำ่แรบบทิรวีอรด์ส รวมถงึคำ่โฆษณำประชำสมัพันธล์ดลง 

ส ำหรับครึ่งแรกปี 64/65 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ  ิ เป็น 21.3% จำก 51.8% 

ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 35.8 ลำ้นบำท ลดลง 9.9% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกค่ำธรรมเนียม

ในกำรบรหิำรกองทนุลดลง 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

ครึง่แรกปี 64/65 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิ เท่ำกับ 141.0 ลำ้นบำท ลดลง 83.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำก

รำยไดร้วมทีล่ดลงดังอธบิำยขำ้งตน้ 

ครึง่แรกปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธเิป็น 79.7% ลดลงจำก 95.5% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ครึง่แรกปี 64/65 กองทนุรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 259.5 ลำ้นบำท เนื่องจำก (1) มลูคำ่เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอน

สทิธริำยไดส้ทุธติำมมลูค่ำยตุธิรรมเพิม่ขึน้จ ำนวน 260.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธใินครึง่หลัง

ปี 64/65 จะค่อย ๆ เพิม่ขึน้ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำยและกำรควบคมุทีด่ ีท ำใหม้ลูค่ำปัจจุบันของกระแสเงนิสดที่

เหลอืเพิม่ขึน้มำกกว่ำกระแสเงนิสดทีห่ำยไปจำกระยะเวลำของอำยุสญัญำสัมปทำนทีส่ัน้ลง แต่บำงสว่นถูกหักกลบจำก (2) กำรบันทกึ

เงนิลงทนุในสถำนีเซนตห์ลยุส ์(S4) จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท2 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ครึง่แรกปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 74.6% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 400.5 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธลิดลง รวมถงึก ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุลดลง 

  

 
2 โปรดดเูชงิอรรถที ่1 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 64/65 (สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2564) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 2 และครึง่แรกปี 64/65                                                                    15 พฤศจกิำยน 2564  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 2 และครึง่แรกปี 64/65   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 2 ปี 64/65 จ ำนวน 10.6 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 72.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ

ลดลง 34.4% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักเนื่องจำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ตัง้แต่ปลำยเดอืนมถินุำยน 2564 

ทำงรัฐบำลไดอ้อกประกำศปิดกจิกำรต่ำง ๆ ชั่วครำว ขอควำมร่วมมอืใหป้ระชำชนอยู่บำ้น ท ำงำนจำกที่บำ้น และประกำศเคอรฟิ์ว

ชว่งกลำงเดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนตลุำคม 2564 เพือ่เป็นกำรควบคมุกำรแพร่เชือ้ ซึง่กระทบต่อชัว่โมงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำบทีเีอส

ดังตำรำงดำ้นล่ำง 

ระยะเวลำ ชัว่โมงกำรเดนิรถ 

1 – 11 ก.ค. 2564 (ชัว่โมงกำรเดนิรถปกต)ิ 06.00 – 24.00 น. 

12 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564 06.00 – 21.00 น. 

1 – 15 ต.ค. 2564 06.00 – 22.00 น. 

16 – 31 ต.ค. 2564 06.00 – 23.00 น. 

1 พ.ย. 2564 เป็นตน้ไป (ชัว่โมงกำรเดนิรถปกต)ิ 06.00 – 24.00 น. 

อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 31.4 บำทต่อเที่ยวกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 6.2% จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

และเพิม่ขึน้ 3.6% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกสดัสว่นผูใ้ชบั้ตรรำยเดอืนลดลง (บัตรรำยเดอืนมคีำ่โดยสำรเฉลีย่ถกูกว่ำบัตรโดยสำร

ประเภทอืน่) รวมถงึกำรรับรูร้ำยไดบั้ตรหมดอำยสุงูขึน้  

ส ำหรับครึง่แรกปี 64/65 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เทำ่กับ 26.9 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 53.0% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 ระลอกใหม ่

อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ครึง่แรกปี 64/65 เท่ำกับ 30.7 บำทต่อเที่ยวกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 3.5% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตหุลักมำจำกกำรรับรูร้ำยไดบั้ตรหมดอำยุสงูขึน้ 

 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

   

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต  
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จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY)
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คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ)

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY)

หมำยเหต ุ: อัตรำค่ำโดยสำรเฉลี่ยขำ้งตน้ค ำนวณก่อนเหตุกำรณ์พเิศษ   
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 มจี ำนวน 45,500.2 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ 45,050.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 446.7 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 3.5 ลำ้นบำท 

หนี้สนิรวมมีจ ำนวน 61.4 ลำ้นบำท ลดลงจำกเจำ้หนี้กำรซือ้พันธบัตรรัฐบำลลดลงจ ำนวน 35.0 ลำ้นบำท สนิทรัพยส์ุทธ ิ(NAV) 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 45,438.8 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.8505 บำทตอ่หน่วย 
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่กองทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 กองทนุมขีำดทนุสะสม จ ำนวน 10,374.9 ลำ้นบำท กองทนุจงึไมส่ำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

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

มลูคำ่ต่อหน่วยประมำณ 0.024 บำท ดังนัน้ กองทนุจะยังไม่จ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในรูปของเงนิคนืทนุในไตรมำสนี้ แตจ่ะยก

ไปจ่ำยในงวดถัดไป  

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

 

  

(ลา้นบาท) 30 กนัยายน 2564 30 มถิุนายน 2564 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 45,050.0 44,700.0 

 รำคำทนุ 61,724.5 61,724.0 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 446.7 374.0 

สนิทรัพยอ์ืน่ 3.5 122.6 

รวมสนิทรพัย ์ 45,500.2 45,196.6 

รวมหนีส้นิ 61.4 100.9 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 45,438.8 45,095.7 

ทนุทีไ่ดร้ับจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน 55,813.7 55,813.7 

ขำดทนุสะสม  (10,374.9) (10,718.0) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 7.8505 7.7912 

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 
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ขอ้มลูกองทนุลา่สดุ 

เมือ่วันที ่1 กันยำยน 2564 ทีผ่ำ่นมำ บรษัิท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (บทีเีอสซ ีผูใ้หบ้รกิำรกำรเดนิรถของกองทุน) 

ไดป้ระกำศสิน้สดุโปรโมชัน่บัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนของระบบรถไฟฟ้ำบทีเีอส ในสว่นของเสน้ทำงสมัปทำนระยะทำง 23.5 กโิลเมตร 

สำยสุขุมวทิ (สถำนีหมอชติ-อ่อนนุช) และสำยสลีม (สถำนีสนำมกฬีำแห่งชำต-ิสถำนีสะพำนตำกสนิ รวมสถำนีส่วนต่อขยำย

จำกสถำนีสะพำนตำกสนิถงึวงเวยีนใหญ่) ในวันที ่30 กันยำยน 2564 และเมือ่วันที ่18 ตุลำคม 2564 บทีเีอสซไีดป้ระกำศโปรโมชัน่ใหม่ 

มอบสทิธพิเิศษผ่ำน แรบบทิ รีวอร์ดส (Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง เพื่อแลกรับเที่ยวเดนิทำงฟรี 

รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่ำง ๆ จำกรำ้นคำ้ชัน้น ำ โดยโปรโมชั่นใหม่นี้มีระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้ ้งแต่

วันที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 นอกจำกนี้ ทำงบรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) 

จะเพิม่พอยทพ์เิศษใหอ้กี 1 เทำ่ เป็น 2 เทำ่ ระหวำ่งวันที ่1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที่ 31 มกรำคม 2565 

การใชพ้อยทแ์ลกเทีย่วเดนิทางฟร*ี 

จ านวนเทีย่วฟร ี พอยทส์ าหรบั

นกัเรยีน นกัศกึษา 

พอยทส์ าหรบั

บคุคลท ัว่ไป 

1 200 250 

3 450 600 

5 750 1,000 

10 1,500 2,000 

 

 

หมำยเหตุ : * โปรดดเูงือ่นไขกำรสะสมเทีย่วเดนิทำงเพือ่รับพอยท ์และแลกรับสทิธเิทีย่วเดนิทำงฟร ีรวมถงึสว่นลดและสทิธพิเิศษต่ำง ๆ 

จำกรำ้นคำ้ชัน้น ำ ซึง่เป็นไปตำมที ่Rabbit Rewards ก ำหนด ไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://rewards.rabbit.co.th 

 

การสะสมพอยท*์ 

จ านวนเทีย่ว / สปัดาห ์ พอยทป์กต ิ

ทีจ่ะไดร้บั 

<= 3 0 

4 150 

5 200 

6 250 

7 300 

8 400 

9 500 

10 600 

11 700 

>=12 800 

https://rewards.rabbit.co.th/earns/BTS_announcement?locale=th

