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บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) เกดิจากการควบบรษิัทระหว่างบรษิัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) (BECL) กบับรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) (BMCL) โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตั +งบรษิทัใหม่เมื.อวนัที. 
30 ธนัวาคม 2558 จงึทําใหง้บการเงนิเฉพาะกจิการแสดงผลการดําเนินงานสาํหรบัรอบระยะเวลาตั +งแต่วนัที. 30 ธนัวาคม 
ถงึวนัที. 31 ธนัวาคม 2558 เท่านั +น 

อย่างไรก็ตาม การควบบริษัทดงักล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัซึ.งไม่ได้ทําให้โครงสร้างของ
กลุ่มบรษิัทเปลี.ยนแปลงไป ดงันั +น บรษิัทจงึนําเสนอขอ้มูลงบการเงนิรวมสาํหรบัปีสิ+นสุดวนัที. 31 ธนัวาคม 2558 และ 
31 ธนัวาคม 2557 เพื.อแสดงฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดตามเนื+อหาทางเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิัท
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ซึ.งงบการเงนิดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ 

สรปุผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ในปี 2558 มกีาํไรสว่นที.เป็นของบรษิทั จํานวน 2,650 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 95 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 โดยในส่วนของ
รายไดม้กีาํไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สทุธจิากภาษ ีจาํนวน 969 ลา้นบาท รายได้
ค่าผ่านทางเพิ.มขึ+น 330 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 จากปรมิาณจราจรบนทางพเิศษที.ยงัคงมกีารเตบิโต รายไดค้่าโดยสาร 
เพิ.มขึ+น 126 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 จากการเตบิโตของจํานวนผูโ้ดยสารและการปรบัอตัราค่าโดยสารซึ.งมผีลตั +งแต่วนัที. 
1 มกราคม 2558 ในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ.มขึ+นจากปีก่อน 729 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าผ่านทาง 
ตน้ทุนค่าโดยสาร ค่าตดัจาํหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งที.เสรจ็แลว้และค่าตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน
ภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรชัมงคล ซึ.งเพิ.มขึ+นตามปริมาณจราจรและปริมาณผู้โดยสาร 
ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงนิที.เพิ.มขึ+นสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายที.เกี.ยวกบัการซื+อคนืหุน้กู ้

เมื.อรวมธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษและธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนดว้ยรถไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั ทําให้
บรษิทัมรีายไดร้วม จาํนวน 13,105 ลา้นบาท และมสีนิทรพัยร์วม จาํนวน 78,120 ลา้นบาท  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

1. ธรุกิจก่อสรา้งและบริหารทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดค้่าผ่านทางในปี 2558 จาํนวน 8,815 ลา้นบาท เพิ.มขึ+นจากปีก่อน 330 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 จากปรมิาณรถ
ที.เพิ.มขึ+นเนื.องจากเศรษฐกจิฟื+นตวัจากปีก่อน ประกอบกบัราคานํ+ามนัมกีารปรบัราคาลดลงตั +งแต่ปลายปี 2557 ส่งผลให้มี
จาํนวนเที.ยวการเดนิทางเพิ.มมากขึ+น และการเปิดใหบ้รกิารทางเชื.อมทางพเิศษศรรีชัช่วงอโศก-ศรนีครนิทรก์บัถนนจตุรทศิ 
ช่วง ค. ยงัมปีรมิาณรถเขา้ใชบ้รกิารเพิ.มขึ+นอย่างต่อเนื.อง ปัจจุบนัมปีรมิาณรถในด่านนี+เฉลี.ยวนัละ 12,700 เที.ยว ทําใหโ้ดยภาพรวม
ทางด่วนขั +นที. 1 และขั +นที. 2 มปีรมิาณรถเพิ.มขึ+นจากปีก่อนวนัละ 33,000 เที.ยว หรอืรอ้ยละ 3.2 เป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทาง
ในปีนี+เพิ.มขึ+น 254 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.5 เมื.อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 

สาํหรบัทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ปรมิาณรถเพิ.มขึ+นจากปีก่อนเฉลี.ยวนัละ 5,000 เที.ยว หรอืรอ้ยละ 7 เนื.องจากมี
การขยายตวัของเมอืงและมกีารพฒันาพื+นที.โดยรอบทางพเิศษอย่างต่อเนื.องเป็นผลใหร้ายไดค้่าผ่านทางในปีนี+เพิ.มขึ+น 76 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.7 เมื.อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 
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ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษประกอบดว้ยต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งที.เสรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพื+นที.ก่อสรา้งทางด่วน สาํหรบัปี 2558 มจีํานวน 4,662 ลา้นบาท 
เพิ.มขึ+นจากปีก่อน 233 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3 รายการสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายการพนกังานที.ปฏบิตังิานบนทางพเิศษและ
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาทางพเิศษ 

2. ธรุกิจบริหารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า 

บรษิทัมรีายไดค้่าโดยสารในปี 2558 จํานวน 2,374 ลา้นบาท เพิ.มขึ+นจากปีก่อน 126 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 จากการ
เตบิโตของจาํนวนผูโ้ดยสารและการปรบัอตัราค่าโดยสาร ซึ.งมผีลตั +งแต่วนัที. 1 มกราคม 2558 ในส่วนของจํานวนผูโ้ดยสาร
ในวนัทาํงาน เพิ.มขึ+นจากเดมิเฉลี.ยวนัละ 291,092 เที.ยว เป็น 299,811 เที.ยว และจํานวนผูโ้ดยสารเฉลี.ยต่อวนัเพิ.มขึ+นจาก 
253,255 เที.ยว เป็น 260,325 เที.ยว  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิบรหิารจดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าประกอบด้วยต้นทุนค่าโดยสาร 
ค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใตส้มัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคล-สว่นของการเดนิรถและค่าตอบแทน
ผูใ้หส้มัปทาน  สาํหรบัปี 2558 มจีาํนวน 2,193 ลา้นบาท เพิ.มขึ+นจากปีก่อน 282 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.8 สว่นใหญ่เป็นผลมาจาก
การเพิ.มขึ+นของค่าบาํรุงรกัษาระบบรถไฟฟ้าและค่าตอบแทนผูใ้หส้มัปทานที.เพิ.มขึ+นตามสญัญา 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นปี 2558 จาํนวน 549 ลา้นบาท เพิ.มขึ+นจากปีก่อน 48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.6 
โดยสาระสาํคญัมาจากการเตบิโตของธุรกจิการจดัหาสื.อโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละรายไดจ้ากค่าสทิธกิารใหบ้รกิารสื.อสาร
โทรคมนาคม ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชยเ์พิ.มขึ+นสอดคล้องกบัรายได้จากการพฒันาเชงิพาณิชย์
ที.เพิ.มขึ+น 
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ฐานะการเงิน 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 78,120 ลา้นบาท เพิ.มขึ+น 8,094 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการ
เพิ.มขึ+นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ.ง ณ สิ+นปี 2558 
งานก่อสรา้งมคีวามคบืหน้ารอ้ยละ 85 ซึ.งเป็นไปตามแผนที.วางไว ้คาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารไดต้ามสญัญา
ในปี 2559 หนี+สนิรวม จํานวน 48,990 ลา้นบาท เพิ.มขึ+น 5,173 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการเบกิใชส้นิเชื.อโครงการทางพเิศษ
สายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายปี 2558 ก่อนการควบรวมกจิการ บรษิทัไดซ้ื+อคนืหุน้กูท้ ั +งหมด
โดยใชเ้งนิกูย้มืระยะสั +นจากสถาบนัการเงนิ ซึ.งปัจจุบนับรษิทัอยู่ระหว่างการจดัโครงสรา้งทางการเงนิ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 
จาํนวน 29,130 ลา้นบาท เพิ.มขึ+น 2,921 ลา้นบาท จากกาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน  

กระแสเงินสด 

สาํหรบัปี 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 3,293 ลา้นบาท มกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรม
ลงทุน 4,758 ลา้นบาท มาจาก (1) ลงทุนในโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและงานก่อสรา้ง
เพิ.มช่องทาง จํานวน 7,450 ล้านบาท (2) จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลและเงนิลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง จาํนวน 276 ลา้นบาท (3) รบัเงนิสทุธจิากการขายเงนิลงทุนและลงทุนเพิ.มในบรษิทัร่วม จาํนวน 
2,474 ลา้นบาท (4) รบัเงนิปันผลและดอกเบี+ยรบัจากการลงทุน จาํนวน 538 ลา้นบาท และ (5) ซื+ออุปกรณ์และสนิทรพัยอ์ื.นสุทธ ิ
จาํนวน 44 ลา้นบาท 

ในส่วนของกจิกรรมจดัหาเงนิ มกีระแสเงนิสดไดม้า 3,571 ลา้นบาท มาจาก (1) รบัเงนิกูย้มืระยะสั +น จํานวน 20,410 ลา้นบาท 
(2) รบัเงนิกูย้มืระยะยาวสทุธ ิจาํนวน 5,316 ลา้นบาท (3) ไถ่ถอนหุน้กู ้จาํนวน 19,400 ลา้นบาท (4) จ่ายเงนิปันผล จาํนวน 
1,925 ลา้นบาท และ (5) จ่ายดอกเบี+ยและค่าธรรมเนียม จาํนวน 830 ลา้นบาท 

ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,483 ลา้นบาท เพิ.มขึ+นจากสิ+นปีก่อน 
2,106 ลา้นบาท 

วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินที7สาํคญั* 

บรษิทัมอีตัรากาํไรสุทธ ิสาํหรบัปี 2558 เท่ากบัรอ้ยละ 20.22 ลดลงรอ้ยละ 2.88 เมื.อเทยีบกบัปีก่อน มอีตัราผลตอบแทน 
ผูถ้อืหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 9.76 ลดลงรอ้ยละ 1.27 และมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 3.65 ลดลงรอ้ยละ 0.51 
จากผลประกอบการที.ลดลงจากปีก่อน ขณะที.มอีตัราส่วนหนี+สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 1.68 เพิ.มขึ+นจากปีก่อน ซึ.งเป็นผล
จากการเบกิใช้สนิเชื.อสาํหรบังานก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 
*  ผลการดําเนินงานคํานวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการดําเนินงานของธุรกจิก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกจิบรหิาร

จดัการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ ธุรกจิผลติและจําหน่ายนํ+าประปา และธุรกจิผลติไฟฟ้า จงึไม่
สามารถเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขอา้งองิในอุตสาหกรรมที.เหมาะสมได ้


