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1 อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ค ำนวณโดยปรับเหตุกำรณ์พเิศษ เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบ 

 
สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 4 ปี 64/65  สรปุผลการด าเนนิงานปี 64/65 

(ม.ค. 65 - ม.ีค. 65) (เม.ย. 64 - ม.ีค. 65) 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 ลดลง 6.6% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  แต่เพิ่มขึ้น 3.7% 
จำกไตรมำสก่อน เป็น 795.3 ลำ้นบำท 

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับปี 64/65 ลดลง 35.7% จำกปีกอ่น 

อยู่ที ่2,388.3 ลำ้นบำท  

• จ านวนผู้โดยสารรวม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65  

จ ำนวน 23.9 ลำ้นเทีย่วคน ลดลง 15.6% เมือ่เทยีบกับไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 2.4% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ส ำหรับปี 64/65 มจี ำนวน 74.2 ลำ้นเทีย่วคน 

ลดลง 40.6% จำกปีกอ่น 

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 เทำ่กับ 

33.2 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 10.7% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 1.3% จำกไตรมำสกอ่น 

• อตัราค่าโดยสารเฉลีย่1 ส ำหรับปี 64/65 เทำ่กับ 32.2 บำท

ตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 8.3% จำกปีกอ่น 

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 ลดลง 11.7% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 4.3% 

จำกไตรมำสกอ่น เป็น 375.7 ลำ้นบำท  

• รายไดร้วม ส ำหรับปี 64/65 เทำ่กับ 945.0 ลำ้นบำท ลดลง 

55.3% จำกปีกอ่น 

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 

จ ำนวน 356.2 ลำ้นบำท ลดลง 12.5% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 5.7% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ ส ำหรับปี 64/65 ลดลง 57.1% 

จำกปีกอ่น เป็น 875.0 ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 ลดลง 8.9% จำกไตรมำส

เดยีวกันของปีก่อน และลดลง 45.6 เท่ำจำกไตรมำสก่อน 

เป็น (5,703.8) ลำ้นบำท 

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ส ำหรับปี 64/65 เพิม่ขึน้ 11.3% จำกปีกอ่นเป็น (5,175.5) 

ลำ้นบำท  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 4 

ปี 64/65 เทำ่กับ 94.8% เทยีบกับ 95.7% ในไตรมำส

เดยีวกันของปีกอ่น และ 96.3% ในไตรมำสกอ่น 

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิส ำหรับปี 64/65 

เทำ่กับ 92.6% เทยีบกับปีกอ่นที ่96.4%  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 

อัตรำ 0.062 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ 

จะจ่ำยวันที ่27 มถินุำยน 2565  

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสะสม ส ำหรับปี 64/65 

จะเท่ำกับ 0.151 บำทต่อหน่วย เป็นกำรจ่ำยคนืเงนิทนุ  

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่ 31 มนีำคม 2565 

เท่ำกับ 39,347.7 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 6.7981 บำทต่อหน่วย 
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

(ลา้นบาท) 
ไตรมาส 4  

ปี 64/65 

ไตรมาส 4 

ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

ไตรมาส 3  

ปี 64/65 

% 
เปลีย่นแปลง

(QoQ) 
ปี 64/65 ปี 63/64 

% 
 เปลีย่นแปลง 

(YoY) 

  รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธ ิ
     รำยไดส้ทุธ*ิ  

374.9 424.5  (11.7)% 391.8  (4.3)% 942.6 2,107.8 (55.3)% 

  ดอกเบีย้รับ   0.8   0.8  0.7%   0.6   35.8% 2.4 4.8 (50.7)% 

รายไดร้วม  375.7  425.3 (11.7)%  392.4  (4.3)% 945.0 2,112.6 (55.3)% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    17.3    15.8    9.2%    13.9    24.0% 61.8 66.7 (7.3)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       2.2      2.6 (12.8)%      0.6 281.1%  8.2 8.5 (4.1)% 

คา่ใชจ้า่ยรวม  19.5  18.4  6.1%  14.5  34.5% 70.0 75.2 (6.9)% 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธ ิ  356.2  406.9  (12.5)% 377.9  (5.7)% 875.0 2,037.4 (57.1)% 

ขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุ  (6,060.0)  (5,642.3)  (7.4)%  (250.0)  (2.323.9)% (6,050.5) (7,872.0) 23.1% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  (5,703.8) (5,235.4) (8.9)%  127.9 (4,560.6)% (5,175.5) (5,834.6) 11.3% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 94.8% 95.7%  96.3%  92.6% 96.4%  

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน 
 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิไตรมาส 4 ปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 เทำ่กับ 375.7 ลำ้นบำท ลดลง 11.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 4.3% 

จำกไตรมำสก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธจิำกกำรด ำเนินงำน

ระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสมัปทำนซึง่อยู่ที ่374.9 ลำ้นบำท ลดลง 11.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และลดลง 4.3% จำกไตรมำสกอ่น จำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุโ์อไมครอน  

ในไตรมำสนี้รายไดค้า่โดยสาร เท่ำกับ 795.3 ลำ้นบำท ลดลง 6.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่ลดลง

จำกผลกระทบของ COVID-19 สำยพันธุโ์อไมครอน แตบ่ำงสว่นหักกลบกับอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ 10.7% จำกไตรมำสเดยีวกัน
ของปีก่อน แต่ถำ้เปรียบเทียบกับไตรมำสก่อน รำยไดค้่ำโดยสำรไตรมำสเตบิโต 3.7% เนื่องจำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่เพิม่ขึน้

จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีบ่รรเทำลง และอัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่ที่เพิม่ขึน้ 1.3% จำกไตรมำสกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิ
อำ้งองิได ้ทีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 และ ปี 64/65”  

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานรวมไตรมำส 4 ปี 64/65 เท่ำกับ 420.4 ลำ้นบำท ลดลง 1.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตหุลักเกดิจำกกำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ในไตรมำสนี้ไม่มีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนส ำคัญ ขณะทีปี่กอ่นมคี่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 10.8 ลำ้นบำท และค่ำรถไฟ

จ ำนวน 6.3 ลำ้นบำท) 

2) คำ่ซอ่มบ ำรุง เนื่องจำกไมม่งีำนซอ่มแซมเพิม่ 

3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรและอื่นๆ เนื่องจำกปีก่อนมีค่ำทดสอบสิ่งแวดลอ้มรอบใหญ่ (ทดสอบรอบใหญ่ทุก 2 ปี) และ

คำ่ธรรมเนียมกำรรูดบัตรเครดติไตรมำสนี้ลดลงจำกกำรยกเลกิบัตรรำยเดอืน แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ 

4) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเพิม่ขึน้ จำกค่ำพอยทแ์รบบทิ รีวอร์ดส ส ำหรับโปรโมชั่นใหม่ จ ำนวน 31.4 ลำ้นบำท และค่ำใชจ่้ำย

ในกำรวเิครำะหข์อ้มลู (data analytics fee) 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมเพิม่ขึน้ 12.0% เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของ  

1) ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย จำกค่ำใชจ่้ำยในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล (data analytics fee) และค่ำพอยท์แรบบิท รีวอร์ดส ส ำหรับ

โปรโมชัน่ใหม ่

2) คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิทีจ่่ำยทุกไตรมำส 4 แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ กำรลดลงของ 

3) ค่ำใชจ่้ำยพนักงำนจำกกำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำนในไตรมำสกอ่น   

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 4 ปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 19.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 6.1% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน และเพิม่ขึน้ 34.5% 

จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักเกดิจำกคำ่ธรรมเนียมในกำรประเมนิมลูคำ่ทรัพยส์นิ  
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รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธใินไตรมำส 4 ปี 64/65 เทำ่กับ 356.2 ลำ้นบำท ลดลง 12.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และลดลง 

5.7% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตหุลักเนื่องจำกกำรลดลงของรำยไดร้วมดังอธบิำยกอ่นหนำ้  

ในไตรมำส 4 ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิเป็น 94.8% เทียบกับ 95.7% ในไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

และ 96.3% ในไตรมำสกอ่น  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 4 ปี 64/65 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 6,060.0 ลำ้นบำท โดยมลูคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธติำมมูลคำ่ยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 6,060.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) เนื่องจำกกำรประเมนิมลูคำ่ทรัพยส์นิใหม่

ทุก 2 ปี ตำมควำมตัง้ใจของกองทุน ซึง่ครบรอบในไตรมำสนี้ โดยกำรประเมนิมูลคำ่นี้ไดส้ะทอ้นถงึผลกระทบทีไ่ดร้ับจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 และปัจจัยอืน่ ๆ รวมถงึปรับปรุงสมมตฐิำนตำ่ง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึน้ 

อำท ิกำรชะลอกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำรสำยสเีขยีวสว่นหลัก กำรปรับประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ กำรปรับอัตรำเงนิเฟ้อ 

กำรเลือ่นกำรปรับปรุงสถำนีสะพำนตำกสนิ กำรชะลอกำรเปิดรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ ผนวกกับกำรใชโ้ปรโมชั่นค่ำโดยสำรแบบใหม่ เป็นตน้ 

ปัจจัยต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ สง่ผลใหร้ำคำประเมนิครัง้นี้เปลีย่นแปลงจำกครัง้กอ่น โดยมลูคำ่เงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 อยูท่ี ่38,740.0 ลำ้นบำท จำก 44,800.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 และจำกปีกอ่นที ่44,790.0 ลำ้นบำท 

ณ วันที ่31 มนีำคม 2564 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เป็น (5,703.8) ลำ้นบำท ลดลง 8.9% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และลดลง 45.6 เท่ำ จำกไตรมำสกอ่น จำกกำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำกในไตรมำสนี้  
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ผลการด าเนนิงานทางการเงนิปี 64/65 

รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับปี 64/65 เป็น 945.0 ลำ้นบำท ลดลง 55.3% จำกปีก่อน จำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสญัญำ

ซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ

รายไดค้า่โดยสารส ำหรับปี 64/65 จ ำนวน 2,388.3 ลำ้นบำท ลดลง 35.7% จำกปีกอ่น เนื่องจำกกำรลดลงของจ ำนวนผูโ้ดยสำร 

40.6% จำกปีก่อน เป็น 74.2 ลำ้นเที่ยวคน จำกผลกระทบของ COVID-19 แต่บำงส่วนหักกลบกับกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำ

ค่ำโดยสำรเฉลีย่ที ่8.3% จำกปีกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ี่หัวขอ้ “ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 4 

และ ปี 64/65” 

ส ำหรับปี 64/65 ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานรวม เท่ำกับ 1,445.7 ลำ้นบำท ลดลง 10.0% จำกปีก่อน สำเหตุหลักเกดิจำก

กำรลดลงของ  

1) รำยจ่ำยฝ่ำยทุน (ในไตรมำสนี้ไม่มีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนส ำคัญ ขณะที่ปีก่อนมีค่ำปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บรำยไดค้่ำโดยสำร

อัตโนมัต ิ(AFC system upgrade) จ ำนวน 32.9 ลำ้นบำท ค่ำปรับปรุงสถำนีจ ำนวน 25.5 ลำ้นบำท และค่ำรถไฟจ ำนวน 

6.3 ลำ้นบำท)  

2) ค่ำใชจ่้ำยพนักงำน เนื่องจำกกำรปันส่วนค่ำใชจ่้ำยลดลงจำกกำรเปิดส่วนต่อขยำยสำยสีเขียวเต็มรูปแบบ และค่ำชดเชย

พนักงำนเกษียณอำยลุดลง และ 

3) คำ่สำธำรณูปโภค เนื่องจำกคำ่รักษำควำมปลอดภัยและคำ่ไฟลดลงจำกชั่วโมงกำรเดนิรถและจ ำนวนผูโ้ดยสำรทีล่ดลง  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ส ำหรับปี 64/65 ค่ำใชจ่้ำยรวมเท่ำกับ 70.0 ลำ้นบำท ลดลง 6.9% จำกปีกอ่น เนื่องจำกค่ำธรรมเนียมในกำรบรหิำรกองทุนลดลง 

แตบ่ำงสว่นหักกลบกับคำ่ใชจ่้ำยในกำรประเมนิประมลูค่ำทรัพยส์นิ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

ปี 64/65 รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธ ิเท่ำกับ 875.0 ลำ้นบำท ลดลง 57.1% จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกรำยไดร้วมที่ลดลง

ดังอธบิำยขำ้งตน้ 

ปี 64/65 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธเิป็น 92.6% ลดลงจำก 96.4% ในปีกอ่น 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ปี 64/65 กองทนุรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวน 6,050.5 ลำ้นบำท เนื่องจำกมลูค่ำเงนิลงทนุในสญัญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธติำมมูลคำ่ยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 6,050.5 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด) เนื่องจำกกำรประเมนิมลูคำ่ทรัพยส์นิใหม่

ทกุ 2 ปี ตำมควำมตัง้ใจของกองทนุ ซึง่ครบรอบในปีนี้ โดยกำรประเมนิมลูคำ่นี้ไดส้ะทอ้นถงึผลกระทบที่ไดร้ับจำกสถำนกำรณ์ 

COVID-19 และปัจจัยอืน่ ๆ รวมถงึปรับปรุงสมมตฐิำนตำ่ง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกขึน้ 

อำท ิกำรชะลอกำรปรับอัตรำค่ำโดยสำรสำยสเีขยีวสว่นหลัก กำรปรับประมำณกำรอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ กำรปรับอัตรำเงนิเฟ้อ 

กำรเลือ่นกำรปรับปรุงสถำนีสะพำนตำกสนิ กำรชะลอกำรเปิดรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ ผนวกกับกำรใชโ้ปรโมชั่นค่ำโดยสำรแบบใหม่ เป็นตน้ 

ปัจจัยตำ่ง ๆ เหลำ่นี้ สง่ผลใหร้ำคำประเมนิครัง้นี้เปลีย่นแปลงจำกครัง้กอ่น   

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ปี 64/65 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน เพิม่ขึน้ 11.3% จำกปีกอ่น เป็น (5,175.5) ลำ้นบำท เนื่องจำกในงวดนี้

มกีำรรับรูข้ำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุนอ้ยกวำ่ปีกอ่น  
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ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้าไตรมาส 4 และ ปี 64/65   

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 จ ำนวน 23.9 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 15.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

สำเหตุหลักเนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 สำยพันธุโ์อไมครอน ซึง่ทำงรัฐบำลยังคงขอควำมร่วมมือใหป้ระชำชนอยู่บำ้น 

ท ำงำนจำกที่บำ้น เพือ่เป็นกำรควบคุมกำรแพร่เชือ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกับไตรมำสก่อน จ ำนวนผูโ้ดยสำรรวมในไตรมำสนี้เตบิโต 2.4% 

เป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่บรรเทำในไตรมำสนี้  

อตัราค่าโดยสารเฉลีย่ในไตรมำสนี้เท่ำกับ 33.2 บำทต่อเที่ยวกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 10.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

ซึง่เป็นผลมำจำกกำรสิน้สดุกำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนในวันที ่30 กันยำยน 2564 (บัตรโดยสำรรำยเดอืนจะมอัีตรำ

คำ่โดยสำรทีถ่กูกวำ่บัตรโดยสำรประเภทอืน่) แลว้เปลีย่นเป็นกำรใชโ้ปรโมชัน่มอบสทิธพิเิศษผ่ำน แรบบทิ รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) 

สะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง เมือ่เทยีบกับไตรมำสกอ่น อัตรำค่ำโดยสำรเฉลีย่เพิม่ขึน้ 1.3% เนื่องจำกมกีำรรับรูร้ำยไดส้ ำหรับ

บัตรรำยเดอืนทีไ่มม่ผีูม้ำใชส้ทิธจิำกกำรขยำยอำยุกำรใชง้ำนใหเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 เมือ่ปีทีแ่ลว้  

ส ำหรับปี 64/65 จ านวนผูโ้ดยสารรวม เท่ำกับ 74.2 ลำ้นเที่ยวคน ลดลง 40.6% จำกปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรระบำดของ 

COVID-19 รอบใหมต่ัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2564  

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ ปี 64/65 เทำ่กับ 32.2 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 8.3% จำกปีกอ่น สำเหตหุลักมำจำกกำรสิน้สดุ

กำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนในวันที ่30 กันยำยน 2564 แลว้เปลีย่นเป็นกำรใชโ้ปรโมชัน่มอบสทิธพิเิศษผ่ำน แรบบทิ 

รวีอรด์ส (Rabbit Rewards) สะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายไตรมาส 

    

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายไตรมาส  

 

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโตรายปี 

 

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโตรายปี 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทุน ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 มจี ำนวน 39,383.1 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธิ

รำยไดส้ทุธ ิ 38,740.0 ลำ้นบำท เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 607.0 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 36.1 ลำ้นบำท 

หนี้สนิรวมมจี ำนวน 35.4 ลำ้นบำท สนิทรัพยส์ุทธ ิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 เท่ำกับ 39,347.7 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น 

6.7981 บำทต่อหน่วย  
 

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทนุ กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ต่อปี ในกรณีทีก่องทนุ

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ 

เนื่องจำกกองทุนมีกำรบันทกึขำดทุนสะสมในไตรมำสนี้ กำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนส ำหรับไตรมำส 4 ปี 64/65 จ ำนวน 

0.062 บำทต่อหน่วย จะจ่ำยในรูปของกำรคนืเงนิทนุ โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไม่ไดร้ับสทิธใินกำรรับคนืเงนิทุน (XN) วันที ่9 มถินุำยน 2565 

ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่13 มถินุำยน 2565 และจ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่27 มถินุำยน 2565  

กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส ำหรับ ประจ ำปี 64/65 จะเท่ำกับ 0.151 บำทต่อหน่วย ในรูปของกำรคนืเงนิทุน 

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

(ลา้นบาท) 31 มนีาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มนีาคม 2564 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 38,740.0 44,800.0 44,790.0 

 รำคำทนุ 61,724.5 61,724.5 61,724.0 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 607.0 766.8 672.5 

สนิทรัพยอ์ืน่ 36.1 56.1 16.9 

รวมสนิทรพัย ์ 39,383.1 45,622.9 45,479.4 

รวมหนีส้นิ 35.4 56.3 157.5 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 39,347.7 45,566.6 45,321.9 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 55,298.6 55,813.7 56,097.3 

ขาดทนุสะสม  (15,950.9) (10,247.1) (10,775.4) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 6.7981 7.8726 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 

9 เดอืน ปี 64/65 - - 12 0.089 0.089 

ไตรมาส 4 ปี 64/65 - - 13 0.062 0.062 

รวม 1-25 4.342 1-13 1.308 5.650 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 4 และ ประจ ำปี 64/65 (สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2565) 7 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำน  

ไตรมำส 4 และ ปี 64/65                                                                    30 พฤษภำคม 2565  

 

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 โดยโปรโมชัน่ใหมน่ี้มรีะยะเวลำ 1 ปี ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที ่31 ตลุำคม 2565 

นอกจำกนี้ ทำงบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิม่พอยท์พเิศษใหอ้ีก 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

