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สรปุผลการด าเนนิงานไตรมาส 1 ปี 65/66 (ส าหรบั 3 เดอืน ต ัง้แตเ่ม.ย. 65 - ม.ิย. 65)   

ผลการด าเนนิงานของกองทนุดขี ึน้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีค่ลีค่ลาย  

• รายไดค้า่โดยสาร ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 เท่ำกับ 997.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 102.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 25.4% จำกไตรมำสกอ่น 

• จ านวนผูโ้ดยสารรวม ในไตรมำส 1 ปี 65/66 มจี ำนวน 30.6 ลำ้นเทีย่วคน เพิม่ขึน้ 88.9% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 28.1% จำกไตรมำสกอ่น  

• อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ ในไตรมำส 1 ปี 65/66 เทำ่กับ 32.6 บำทตอ่เทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 7.4% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น แต่ลดลง 2.1% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดร้วม ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 เท่ำกับ 582.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้สงู 249.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และ

เพิม่ขึน้ 55.1% จำกไตรมำสกอ่น  

• รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 มจี ำนวน 562.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้สงู 281.7% จำกไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 57.9% จำกไตรมำสกอ่น  

• การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 เป็น (207.4) ลำ้นบำท ลดลง 461.4% 

จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึน้ 96.4% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน สำเหตุหลักเนื่องจำกไตรมำสนี้มีกำรรับรู ้

ขำดทุนสุทธจิำกเงินลงทุนจ ำนวน 770.0 ลำ้นบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกอัตรำคิดลดเพิ่มขึน้ตำมกำรเพิ่มขึน้ของอัตรำ

ผลตอบแทนทีป่รำศจำกควำมเสีย่ง (risk free rate)  

• อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 เท่ำกับ 96.6% เทยีบกับ 88.4% ในไตรมำสเดยีวกัน

ของปีกอ่น และ 94.8% ในไตรมำสกอ่น 

• การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 อัตรำ 0.097 บำทต่อหน่วย ในรูปแบบของกำรจ่ำยคนืเงนิทุน 

จะจ่ำยวันที ่12 กันยำยน 2565 

• มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)  ณ วันที ่30 มถินุำยน 2565 เทำ่กับ 38,781.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 6.7003 บำทต่อหน่วย  

 

ผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

* รำยไดจ้ำกเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธคิ ำนวณจำกรำยไดค้ำ่โดยสำรหักคำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำน  
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   รำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสญัญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ*ิ 581.9 166.1  250.2% 374.9  55.2% 

   ดอกเบีย้รับ  0.7  0.6  21.7%   0.8   (17.9)% 

รายไดร้วม  582.6  166.7  249.5%  375.7  55.1% 

   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำรกองทนุ    15.1    16.7    (9.6)%    17.3    (12.5)% 

   คำ่ใชจ่้ำยอืน่       4.9      2.6 90.7%      2.2 118.0%  

คา่ใชจ้า่ยรวม  20.0  19.3  3.9%  19.5  2.6% 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ  562.6  147.4  281.7%  356.2  57.9% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน  (770.0)  (90.0)  (755.5)%  (6,060.0)  87.3% 

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน  (207.4)  57.4  (461.4)%  (5,703.8)  96.4% 

อตัราก าไรจากรายไดจ้ากการลงทนุสุทธ ิ(%) 96.6% 88.4%  94.8%  
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รายไดร้วม 

รายไดร้วมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 จ ำนวน 582.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้สงู 249.5% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 

55.1% จำกไตรมำสก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิำกกำรด ำเนินงำน

ระบบรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนกรุงเทพสำยหลักตำมสัญญำสัมปทำน  เพิม่ขึน้ 250.2% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 

55.2% จำกไตรมำสกอ่นเป็น 581.9 ลำ้นบำท  

ในไตรมำสนี้รำยไดค้่ำโดยสำรจ ำนวน 997.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 102.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 25.4% 

จำกไตรมำสก่อน จำกจ ำนวนผูโ้ดยสำรที่เพิม่ขึน้เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำย รวมถงึอัตรำค่ำโดยสำรที่เพิม่ขึน้

เมือ่เทยีบกับปีกอ่น รำยละเอยีดเพิม่เตมิอำ้งองิไดท้ีห่ัวขอ้ “ผลกำรด ำเนนิงำนของธรุกจิรถไฟฟ้ำ ไตรมำส 1 ปี 65/66”  

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานรวม จ ำนวน 415.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.6% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น สำเหตหุลักเกดิจำก

กำรเพิม่ขึน้ของ 

1)  คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย จำกคำ่พอยทแ์รบบทิ รวีอรด์ส ส ำหรับโปรโมชัน่ใหม ่และ 

2) คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน จำกกำรจ่ำยโบนัสในไตรมำสนี้  

ถำ้เปรยีบเทยีบกับไตรมำสกอ่น คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนนิงำนรวมลดลงเล็กนอ้ย 1.2% สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรลดลงของ 

1)  คำ่เบีย้ประกันภัยทรัพยส์นิทีจ่่ำยทุกไตรมำส 4   

2)  คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย (ไตรมำสกอ่นมคีำ่ธรรมเนียมในกำรวเิครำะหข์อ้มลูและกำรตลำด) แตบ่ำงสว่นหักกลบกับ กำรเพิม่ขึน้ของ 

3)  คำ่ใชจ่้ำยพนักงำนจำกกำรจ่ำยโบนัสใหแ้กพ่นักงำน  

คา่ใชจ้า่ยรวม 

ไตรมำส 1 ปี 65/66 ค่ำใชจ่้ำยรวมจ ำนวน 20.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.9% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น และเพิม่ขึน้ 2.6% 

จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำกมกีำรตัง้ประมำณกำรค่ำตอบแทนพเิศษ 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธ ิ 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธใินไตรมำส 1 ปี 65/66 จ ำนวน 562.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 281.7% จำกไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 

และเพิม่ขึน้ 57.9% จำกไตรมำสกอ่น สำเหตุหลักเนื่องจำกรำยไดร้วมเพิม่ขึน้ดังอธบิำยขำ้งตน้ 

ในไตรมำส 1 ปี 65/66 อัตรำก ำไรจำกรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสทุธเิพิม่ขึน้เป็น 96.6% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่นที ่

88.4% และไตรมำสกอ่นที ่94.8%  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากเงนิลงทุน 

ในไตรมำส 1 ปี 65/66 กองทุนรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 770.0 ลำ้นบำท (รำยกำรทีไ่ม่ใชเ่งนิสด) จำกมูลค่ำเงนิลงทุน

ในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดสุ้ทธติำมมูลค่ำยุตธิรรมลดลงจ ำนวน 770.0 ลำ้นบำท เนื่องจำกอัตรำคดิลดเพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ขึน้

ของอัตรำผลตอบแทนทีป่รำศจำกควำมเสีย่ง (risk free rate) มูลค่ำเงนิลงทุนในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิณ วันที ่

30 มถิุนำยน 2565 ลดลงมำที่ 37,970.0 ลำ้นบำท จำก 38,740.0 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 และลดลงจำกปีก่อนที ่

44,700.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถินุำยน 2564 

มูลค่ำทรัพยส์นิกจิกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีก่องทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตำมอำยุของสทิธใินรำยไดส้ทุธติำมสัญญำสัมปทำน

ทีจ่ะหมดอำยใุนปี 2572  

การเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสุ์ทธจิากการด าเนนิงาน 

ไตรมำส 1 ปี 65/66 กำรเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธจิำกกำรด ำเนนิงำน ลดลง 461.4% จำกปีกอ่น แตเ่พิม่ขึน้ 96.4% จำกไตรมำสกอ่น 

เป็น (207.4) ลำ้นบำท สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรรับรูข้ำดทุนสทุธจิำกเงนิลงทุนจ ำนวน 770.0 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกับ กำรรับรู ้

รำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุในปีกอ่นทีน่อ้ยกวำ่ แตม่กีำรรับรูร้ำยกำรขำดทนุสทุธจิำกเงนิลงทนุจ ำนวนมำกในไตรมำสกอ่น 

  



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565) 3 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 65/66             15 สงิหำคม 2565       

30.3 31.4 32.8 33.2 32.6

1.0%
3.6%

4.5%

1.3%
-2.1%

1.2%

6.2%

10.8% 10.7%

7.4%

ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 4
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 65/66

คา่โดยสารเฉลีย่(บาท/เทีย่ว) 

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%QoQ)

อตัราการเตบิโตของคา่โดยสารเฉลีย่ (%YoY)

ผลการด าเนนิงานของธุรกจิรถไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 65/66    

จ านวนผูโ้ดยสารรวมส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 จ ำนวน 30.6 ลำ้นเทีย่วคน เพิม่ขึน้ 88.9% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

และเพิม่ขึน้ 28.1% จำกไตรมำสกอ่น จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีเ่ร ิม่คลีค่ลำย   

อตัราคา่โดยสารเฉลีย่ไตรมำสนี้เทำ่กับ 32.6 บำทต่อเทีย่วกำรเดนิทำง เพิม่ขึน้ 7.4% เมือ่เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีกอ่น 

จำกกำรสิน้สดุกำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนในวันที ่ 30 กันยำยน 2564 แต่ลดลง 2.1% จำกไตรมำสกอ่น เนื่องจำก

ไตรมำสกอ่นมกีำรรับรูร้ำยไดส้ ำหรับบัตรรำยเดอืนทีไ่มม่ผีูม้ำใชส้ทิธจิำกกำรขยำยอำยุกำรใชง้ำนใหเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  

จ านวนเทีย่วการเดนิทางและอตัราการเตบิโต 

            
     

คา่โดยสารเฉลีย่และอตัราการเตบิโต 

  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สนิทรัพยร์วมของกองทนุ ณ วันที ่ 30 มถินุำยน 2565 มจี ำนวน 38,809.7 ลำ้นบำท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิลงทนุในสัญญำซือ้และ

โอนสทิธริำยไดสุ้ทธ ิ 37,970.0 ลำ้นบำท เงนิลงทุนในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 639.2 ลำ้นบำท และสนิทรัพยอ์ืน่ 

200.5 ลำ้นบำท (สว่นใหญเ่ป็นลกูหนี้สัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธจิ ำนวน 198.2 ลำ้นบำท) หนี้สนิรวมมจี ำนวน 28.3 ลำ้นบำท 

สนิทรัพยส์ทุธ ิ(NAV) ณ วันที ่30 มถินุำยน 2565 เทำ่กับ 38,781.4 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 6.7003 บำทต่อหน่วย 
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ไตรมาส 1
ปี 64/65

ไตรมาส 2
ปี 64/65

ไตรมาส 3
ปี 64/65

ไตรมาส 4
ปี 64/65

ไตรมาส 1
ปี 65/66

จ านวนเทีย่วการเดนิทาง(ลา้นเทีย่ว)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%QoQ)

อตัราการเตบิโตเทีย่วการเดนิทาง (%YoY)

(ลา้นบาท) 30 มถิุนายน 2565 31 มนีาคม 2565 

เงนิลงทนุในสัญญำซือ้และโอนสทิธริำยไดส้ทุธ ิ 37,970.0 38,740.0 

 รำคำทนุ 61,724.5 61,724.5 

เงนิลงทนุในหลักทรัพยแ์ละเงนิฝำกธนำคำร 639.2 607.0 

สนิทรัพยอ์ืน่ 200.5 36.1 

รวมสนิทรพัย ์ 38,809.7 39,383.1 

รวมหนีส้นิ 28.3 35.4 

สนิทรพัยสุ์ทธ ิ 38,781.4 39,347.7 

ทนุทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 54,939.7 55,298.6 

ขาดทุนสะสม  (16,158.3) (15,950.9) 

สนิทรพัยสุ์ทธติอ่หนว่ย (บาท) 6.7003 6.7981 



 

ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 65/66 (สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565) 4 

 

กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บทีเีอสโกรท  
ค ำอธบิำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1 ปี 65/66             15 สงิหำคม 2565       

การจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 

ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลกองทุน กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อปี ในกรณีที่กองทุน

มกี ำไรสะสมเพยีงพอ  

เนื่องจำกกองทนุมกีำรบันทกึขำดทนุสะสมในไตรมำสนี้ กำรจ่ำยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุส ำหรับไตรมำส 1 ปี 65/66 จ ำนวน 

0.097 บำทตอ่หน่วย จะจ่ำยในรูปของกำรคนืเงนิทนุ โดยจะขึน้เครือ่งหมำยไมไ่ดร้ับสทิธใินกำรรับคนืเงนิทนุ (XN) วันที ่25 สงิหำคม 2565 

ปิดสมุดทะเบยีนวันที ่29 สงิหำคม 2565 และจ่ำยคนืเงนิทนุวันที ่12 กันยำยน 2565  

ประวตักิารจา่ยเงนิปนัผลและเงนิคนืทนุ 

* จ่ำยจำกผลประกอบกำรปี 56/57 ถงึปี 57/58 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

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

บัตรโดยสำรประเภทรำยเดอืนของระบบรถไฟฟ้ำบทีเีอส ในสว่นของเสน้ทำงสัมปทำนระยะทำง 23.5 กโิลเมตร สำยสขุุมวทิ 

(สถำนีหมอชติ-สถำนีอ่อนนุช) และสำยสีลม (สถำนีสนำมกฬีำแห่งชำต-ิสถำนีสะพำนตำกสนิ รวมสถำนีส่วนต่อขยำยจำกสถำนี

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

(Rabbit Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ำกกำรเดนิทำง เพื่อแลกรับเที่ยวเดนิทำงฟร ีรวมถึงส่วนลดและสิทธิพ ิเศษต่ำง ๆ 

จำกรำ้นคำ้ชัน้น ำ โดยโปรโมชั่นใหม่นี้มรีะยะเวลำ 1 ปี ซึง่มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที ่31 ตุลำคม 2565 

นอกจำกนี้ ทำงบรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้พิม่พอยท์พเิศษใหอ้ีก 1 เท่ำ เป็น 2 เท่ำ ระหว่ำงวันที่ 

1 พฤศจกิำยน 2564 จนถงึ วันที ่31 มกรำคม 2565 

หมำยเหตุ : * โปรดดเูงือ่นไขกำรสะสมเทีย่วเดนิทำงเพือ่รับพอยท ์

และแลกรับสทิธเิทีย่วเดนิทำงฟร ีรวมถงึสว่นลดและสทิธพิเิศษ

ตำ่ง ๆ จำกรำ้นคำ้ชัน้น ำ ซึง่เป็นไปตำมที ่Rabbit Rewards 

ก ำหนด ไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://rewards.rabbit.co.th 

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 

ปี 64/65 - - 12-13 0.151 0.151 

ไตรมาส 1 ปี 65/66 - - 14 0.097 0.097 

รวม 1-25 4.342 1-14 1.405 5.747 

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 

การสะสมพอยท*์ 

จ านวนเทีย่ว / สปัดาห ์ พอยทป์กตทิีจ่ะไดร้บั 

<= 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

