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1 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ค ำนวณโดยปรับเหตุกำรณ์พเิศษ เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ 

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 3 ปี 64/65 สรปุผลการด าเนนิงาน 9 เดอืน ปี 64/65 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 ลดลง 34.3% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 129.5% จำก
ไตรมำสก่อน เป็น 767.1 ลำ้นบำท 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 ลดลง 44.4% 

จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น อยู่ที ่1,593.0 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65  
จ ำนวน 23.4 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 40.7% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 119.6% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 มจี ำนวน 

50.2 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 48.0% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 เทำ่กับ 

32.8 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 10.8% จำกไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 4.5% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 เท่ำกับ 

31.7 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 6.9% จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 ลดลง 51.3% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 37.6 เท่ำ

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 392.4 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 เท่ำกับ 569.3 ลำ้นบำท 

ลดลง 66.3% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 

จ ำนวน 377.9 ลำ้นบำท ลดลง 52.1% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 60.1 เท่ำจำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 ลดลง 

68.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 518.9 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 เพิม่ขึน้ 105.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน แต่ลดลง 62.7% จำกไตรมำสก่อน 

เป็น 127.9 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 เพิม่ขึน้ 188.2% จำกงวดเดยีวกัน

ของปีกอ่นเป็น 528.3 ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 3 

ปี 64/65 เทำ่กับ 96.3% เทยีบกับ 97.9% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ (62.9)% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ  ิส ำหรับ 9 เดอืน 

ปี 64/65 เทำ่กับ 91.1% เทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่นที ่

96.6%  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 

อัตรำ 0.089 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

จะจ่ำยวันที ่14 มนีำคม 2565  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับ 9 เดอืน 

ปี 64/65 จะเทำ่กับ 0.089 บำทตอ่หน่วย เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 

เท่ำกับ 45,566.6 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 7.8726 บำทต่อหน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ตารางที ่1 : ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3  

ปี 64/65 

ไตรมาส 3 

ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 

ปี 64/65 

% 
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 64/65 

9 เดอืน 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

  รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ
     รำยไดส้ทุธ*ิ (รำยละเอยีดตำมตำรำงที ่2) 

391.8 805.0  (51.3)% 9.8  3,900.4% 567.8 1,683.2 (66.3)% 

  ดอกเบีย้รับ   0.6   1.3  (53.0)%   0.3   69.6% 1.5 4.0 (61.3)% 

รายไดร้วม  392.4  806.3 (51.3)%  10.1 3,763.8% 569.3 1,687.2 (66.3)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    13.9    15.7    (11.3)%    13.8    0.9% 44.5 50.8 (12.4)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       0.6      1.2 (50.8)%      2.7 (78.2)%  5.9 5.9 - 

คา่ใชจ้า่ยรวม  14.5  16.9  (14.2)%  16.5  (12.1)% 50.4 56.7 (11.2)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ 377.9  789.4  (52.1)% (6.4) 6,011.6% 518.9 1,630.5 (68.2)% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธจิำกเงนิลงทนุ  (250.0)  (2,965.5)  91.6%  349.5  (171.5)% 9.4 (2,229.8) 100.4% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  127.9 (2,176.1) 105.9%  343.1  (62.7)% 528.3 (599.3) 188.2% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 96.3% 97.9%  (62.9)%  91.1% 96.6%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 

รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

ตารางที ่2 : รายไดจ้ากเงนิลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 3  
ปี 64/65 

ไตรมาส 3 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 2 
ปี 64/65 

% 
เปลีย่นแปลง 

(QoQ) 

9 เดอืน 
ปี 64/65 

9 เดอืน 
ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

รายไดค้า่โดยสาร 767.1 1,167.5 (34.3)% 334.2 129.5% 1,593.0 2,863.4 (44.4)% 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม 375.3 362.5 3.5% 324.4 15.7% 1,025.3 1,180.1 (13.1)% 

   คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน 152.0 124.6 21.9% 119.1 27.6% 386.6 441.3 (12.4)% 

   คำ่ซอ่มบ ำรุง 113.3 114.2 (0.7)% 108.7 4.3% 333.5 341.1 (2.2)% 

   คำ่สำธำรณูปโภค 71.8 79.6 (9.8)% 69.0 4.0% 218.6  243.9 (10.4)% 

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

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย    19.3 14.2 36.0% 3.9 392.7% 30.2 39.1 (22.6)% 

   คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ  15.0 14.7 2.2% 19.2 (22.2)% 47.1 46.9 0.3% 

   รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ  3.9 15.2 (74.4)% 4.5 (13.1)% 9.3 67.8 (86.3)% 

รายไดจ้ากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้

และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ
391.8 805.0 (51.3)% 9.8 3,900.4% 567.7 1,683.3 (66.3)% 

อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญา

ซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิ(%) 
51.1% 69.0%  2.9%  35.6% 58.8%  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 3 ปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 เท่ำกับ 392.4 ลำ้นบำท ลดลง 51.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 37.6 เท่ำ

จำกไตรมำสก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธิ

จำกกำรด ำเนนิงำนระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำนซึง่อยู่ที ่391.8 ลำ้นบำท ลดลง 51.3% 

จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ แตเ่พิม่ขึน้ 39.0 เท่ำจำกไตรมำสก่อน จำกกำรบรรเทำ

ของสถำนกำรณ์ COVID-19 เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น  
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ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เทำ่กับ 767.1 ลำ้นบำท ลดลง 34.3% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ลดลง

จำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ แตบ่ำงสว่นหักกลบกับอัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 10.8% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีก่อน แต่ถำ้เปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน รำยไดค้่ำโดยสำรไตรมำสเตบิโต 129.5% เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่เพิม่ขึน้

จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีบ่รรเทำลง และอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ที่เพิม่ขึน้ 4.5% จำกไตรมำสกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิ

อำ้งองิได ้ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืนปี 64/65”  

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 3 ปี 64/65 เท่ำกับ 375.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตุหลักเกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของ 1) ค่ำใชจ่้ำยพนักงำน เนื่องจำกมกีำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้ จ ำนวน 30.6 ลำ้นบำท 

และ 2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย เนื่องจำกมกีำรจ่ำยค่ำแรบบทิรีวอรด์ส จ ำนวน 14.8 ลำ้นบำท แต่บำงส่วนถูกหักกลบกับกำรลดลงของ 

3) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ในไตรมำสนี้ไม่มีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนส ำคัญ ขณะที่ปีก่อนมีค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.5 ลำ้นบำท) และ 

4) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรและชัว่โมงกำรเดนิรถลดลงท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง และคำ่รักษำควำมปลอดภัยลดลง  

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมเพิม่ขึน้ 15.7% เนื่องจำก 1) ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนทีเ่พิม่ขึน้จำก

กำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสนี้ 2) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยทีม่ีกำรจ่ำยค่ำแรบบทิรีวอรด์ส  3) ค่ำซอ่มบ ำรุงทีเ่พิม่ขึน้จำก

ค่ำซอ่มชดุมอเตอรค์วบคุมประแจสับรำงรถไฟ (Point Machine) รวมถงึคำ่ซอ่มบ ำรุงลฟิทแ์ละบันไดเลือ่น แต่บำงสว่นหักกลบกับ 

4) คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรและอืน่ๆ ลดลง (ไตรมำสกอ่นมคี่ำตรวจสอบคณุภำพสิง่แวดลอ้ม และคำ่เบีย้ประกันพนักงำนทีบั่นทกึจ ำนวน 

2 ไตรมำส)   

ในไตรมำสนี้อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ ิอยูท่ี ่ 51.1% เมือ่เทยีบกับ 69.0% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 2.9% ในไตรมำสกอ่น  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 3 ปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 14.5 ลำ้นบำท ลดลง 14.2% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และลดลง 12.1% 

จำกไตรมำสกอ่น สำเหตุหลักเกดิจำกค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทุนลดลง  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธใินไตรมำส 3 ปี 64/65 เท่ำกับ 377.9 ลำ้นบำท ลดลง 52.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

มำจำกกำรลดลงของรำยไดร้วมดังกล่ำวขำ้งตน้ ในทำงกลับกัน รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิเพิม่ขึน้ 60.1 เท่ำจำกไตรมำสกอ่น 

เนื่องจำกรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ดังอธบิำยกอ่นหนำ้  

ในไตรมำส 3 ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 96.3% เทยีบกับ 97.9% ในไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ 

(62.9)% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 3 ปี 64/65 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 250.0 ลำ้นบำท โดยมลูค่ำเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธติำมมูลค่ำยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 250.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด) เนื่องจำกมกีำรปรับปรุงประมำณกำรรำยได ้

ในไตรมำส 4 ปี 64/65 ใหส้ะทอ้นสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 สำยพันธุโ์อไมครอน โดยมูลค่ำเงนิลงทนุในสญัญำซือ้

และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 อยู่ที ่44,800.0 ลำ้นบำท จำก 45,050.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 

และจำกปีกอ่นที ่50,310.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น 127.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 105.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจำกในปีกอ่นมกีำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำก แต่ลดลง 62.7% จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรรับรู ้

ขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุในไตรมำสนี้ ขณะทีใ่นไตรมำสกอ่นมกีำรรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุ 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65                                                                    14 กมุภำพันธ ์2565  

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 9 เดอืน ปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 เป็น 569.3 ลำ้นบำท ลดลง 66.3% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน จำกกำรลดลงของ
รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้่าโดยสารส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 จ ำนวน 1,593.0 ลำ้นบำท ลดลง 44.4% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

กำรลดลงของจ ำนวนผูโ้ดยสำร 48.0% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เป็น 50.2 ลำ้นเที่ยวคน จำกผลกระทบของ COVID-19 

แต่บำงสว่นหักกลบกับกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ที ่6.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิได ้

ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65” 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม เทำ่กับ 1,025.3 ลำ้นบำท ลดลง 13.1% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

สำเหตุหลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 1.2 ลำ้นบำท 

เทียบกับ ค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำรอัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท และ

คำ่ปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 15.6 ลำ้นบำท ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น)  

2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน เนื่องจำกกำรปันสว่นคำ่ใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดสว่นต่อขยำยสำยสเีขยีวเต็มรูปแบบ  

3) ค่ำสำธำรณูปโภค เนื่องจำกชั่วโมงกำรเดนิรถและจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลง ท ำใหร้ถไฟกนิไฟนอ้ยลง รวมถงึค่ำรักษำควำมปลอดภัย

ลดลง และ 

4) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรลดลงส่งผลใหค้่ำคอมมชิชั่นจำกกำรใชบั้ตรแรบบทิลดลง รวมถงึค่ำโฆษณำ

ประชำสมัพันธล์ดลง 

ส ำหรับ 9 เดือน ปี 64/65 อตัราก าไรจากเงนิลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสทิธริายไดสุ้ทธ  ิเป็น 35.6% ลดลงจำก 

58.8% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 50.4 ลำ้นบำท ลดลง 11.2% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจำกค่ำธรรมเนียม

ในกำรบรหิำรกองทนุลดลง  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

9 เดอืน ปี 64/65 รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธ ิเทำ่กับ 518.9 ลำ้นบำท ลดลง 68.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำก

รำยไดร้วมทีล่ดลงดังอธบิำยขำ้งตน้ 

9 เดอืน ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 91.1% ลดลงจำก 96.6% ในงวดเดยีวกันของปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

9 เดอืน ปี 64/65 กองทนุรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 9.4 ลำ้นบำท เนื่องจำกมลูค่ำเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธติำมมูลคำ่ยุตธิรรมเพิม่ขึน้จ ำนวน 9.4 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) จำกประมำณกำรรำยไดส้ทุธใินปี 64/65 ที่

คอ่ยๆ เพิม่ขึน้จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำย ท ำใหม้ลูคำ่ปัจจุบันของกระแสเงนิสดทีเ่หลอืเพิม่ขึน้มำกกวำ่กระแสเงนิสด

ทีห่ำยไปจำกระยะเวลำของอำยสุญัญำสมัปทำนทีส่ัน้ลง อนึง่ จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ระลอกใหมส่ำยพันธุไ์อไมครอนตัง้แต่

เดอืนธันวำคม 2564 ทำงกองทนุไดม้กีำรปรับปรุงประมำณกำรรำยไดใ้นไตรมำส 4 ปี 64/65 ใหส้ะทอ้นสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ดังกล่ำว  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

9 เดอืน ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เพิม่ขึน้ 188.2% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น เป็น 528.3 ลำ้นบำท 

เนื่องจำกในงวดนี้มกีำรรับรูก้ ำไรสทุธจิำกเงนิลงทนุ ในขณะทีใ่นงวดกอ่นมกีำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำก  

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65 (สิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564) 5 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65                                                                    14 กมุภำพันธ ์2565  

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 จ ำนวน 23.4 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 40.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 สำยพันธุเ์ดลตำ้ ทำงรัฐบำลไดอ้อกประกำศปิดกจิกำรต่ำง ๆ  ชัว่ครำว ขอควำมร่วมมอื

ใหป้ระชำชนอยู่บำ้น ท ำงำนจำกทีบ่ำ้น และประกำศเคอรฟิ์วช่วงกลำงเดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนตุลำคม 2564 เพือ่เป็นกำรควบคุม

กำรแพร่เชือ้ ซึง่กระทบตอ่ชัว่โมงกำรใหบ้รกิำรเดนิรถไฟฟ้ำบทีเีอส เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนี้

เตบิโต 119.6% เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่บรรเทำในไตรมำสนี้  

อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 32.8 บำทต่อเที่ยวกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 10.8% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

ซึง่เป็นผลมำจำกกำรสิน้สดุกำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนในวันที ่30 กันยำยน 2564 (บัตรโดยสำรรำยเดอืนจะมอัีตรำ

คำ่โดยสำรทีถ่กูกวำ่บัตรโดยสำรประเภทอืน่) แลว้เปลีย่นเป็นกำรใชโ้ปรโมชัน่มอบสทิธพิเิศษผำ่น แรบบทิ รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) 

สะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่เพิม่ขึน้ 4.5% (อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ในไตรมำสกอ่นสงู

เนื่องจำกมกีำรรับรูร้ำยไดบั้ตรหมดอำยุสงู)  

ส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เท่ำกับ 50.2 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 48.0% จำกงวดเดยีวกันของปีก่อน สำเหตุหลัก

มำจำกกำรระบำดของ COVID-19 รอบใหมต่ัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2564  

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ 9 เดอืน ปี 64/65 เท่ำกับ 31.7 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 6.9% จำกงวดเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลัก

มำจำกกำรสิน้สดุกำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนในวันที ่30 กันยำยน 2564 แลว้เปลีย่นเป็นกำรใชโ้ปรโมชัน่มอบสทิธพิเิศษ

ผำ่น แรบบทิ รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) สะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง และกำรรับรูร้ำยไดบั้ตรหมดอำยุสงูขึน้  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

    

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต  
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ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY)

29.6 30.0 30.3 31.4 32.8

0.2% 1.4% 1.0%

3.6% 4.5%
1.1%

3.9%

1.2%

6.2%

10.8%

ไตรมาส 3
ปี 63/64

ไตรมาส 4
ปี 63/64

ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ)

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY)

หมำยเหต:ุ  อัตรำคำ่โดยสำรเฉลีย่ขำ้งตน้ค ำนวณโดยปรับเหตกุำรณ์พเิศษ 

                เพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเปรยีบเทยีบ                                           
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กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 3 และ 9 เดอืน ปี 64/65                                                                    14 กมุภำพันธ ์2565  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 มจี ำนวน 45,622.9 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ44,800.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 766.8 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 56.1 ลำ้นบำท 

หนี้สนิรวมมจี ำนวน 56.3 ลำ้นบำท สนิทรัพยส์ุทธ ิ(NAV) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 45,566.6 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 

7.8726 บำทต่อหน่วย  
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทนุ กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อปี ในกรณีทีก่องทนุ

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

เนื่องจำกกองทุนมีกำรบันทกึขำดทุนสะสมในไตรมำสนี้ กำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนส ำหรับไตรมำส 3 ปี 64/65 จ ำนวน 

0.089 บำทต่อหน่วย จะจ่ำยในรูปของกำรคนืเงนิทนุ โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไม่ไดร้ับสทิธใินกำรรับคนืเงนิทุน (XN) วันที ่24 กมุภำพันธ ์

2565 ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่28 กมุภำพันธ ์2565 และจ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่14 มนีำคม 2565  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส ำหรับ 9 เดอืน ปี 64/65 จะเท่ำกับ 0.089 บำทต่อหน่วย ในรูปของกำรคนืเงนิทุน 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

 

(ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 44,800.0 45,050.0 

 รำคำทนุ 61,724.5 61,724.5 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 766.8 446.7 

สนิทรัพยอ์ืน่ 56.1 3.5 

รวมสนิทรพัย ์ 45,622.9 45,500.2 

รวมหนีส้นิ 56.3 61.4 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 45,566.6 45,438.8 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 55,813.7 55,813.7 

ขาดทนุสะสม  (10,247.1) (10,374.9) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 7.8726 7.8505 

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 

9 เดอืน ปี 64/65 - - 12 0.089 0.089 

รวม 1-25 4.342 1-12 1.246 5.588 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

บรษัิท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) (บทีเีอสซ ีผูใ้หบ้รกิำรกำรเดนิรถของกองทุน) ไดป้ระกำศสิน้สดุโปรโมชั่น

บัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนของระบบรถไฟฟ้ำบทีเีอส ในสว่นของเสน้ทำงสัมปทำนระยะทำง 23.5 กโิลเมตร สำยสขุุมวทิ 

(สถำนีหมอชติ-สถำนีอ่อนนุช) และสำยสลีม (สถำนีสนำมกฬีำแห่งชำต-ิสถำนีสะพำนตำกสนิ รวมสถำนีส่วนต่อขยำยจำกสถำนี

สะพำนตำกสนิ-สถำนีวงเวียนใหญ่) ในวันที่ 30 กันยำยน 2564 และไดเ้ริม่โปรโมชั่นใหม่ มอบสทิธพิเิศษผ่ำน แรบบทิ รีวอร์ดส 

(Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง เพือ่แลกรับเทีย่วเดนิทำงฟร ีรวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่ำง ๆ 

จำกรำ้นคำ้ชัน้น ำ โดยโปรโมชั่นใหม่นี้มีระยะเวลำ 1 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้ ้งแต่วันที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที่ 

31 ตุลำคม 2565 นอกจำกนี้ ทำงบรษัิท บทีีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) จะเพิม่พอยทพ์เิศษใหอ้กี 1 เท่ำ เป็น 2 เท่ำ 

ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที ่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

